1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης
1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης
Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν
ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε αγορά:

Υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι διαπραγμάτευσης


Συμμετέχουν συγκεκριμένες κατηγορίες χρεογράφων



Εφαρμόζονται συγκεκριμένες μέθοδοι, πίνακες διαπραγμάτευσης



Κάθε χρεόγραφο διαπραγματεύεται σε μια και μόνο αγορά.

Στην Αγορά Αξιών του ΧΑ στην παρούσα φάση έχουν οριστεί οι παρακάτω αγορές:
Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης

Σύμβολο Αγοράς

Κύρια Αγορά

M

Χαμηλή Διασπορά

B

Επιτήρηση

C

Προς διαγραφή

Z

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια

T

Εναλλακτική Αγορά

F

Ομολόγων

O

Εκποιήσεων

E

Warrants

W

1.2 Πίνακες Διαπραγμάτευσης
Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ αναλόγως των Μεθόδων που ισχύουν σε αυτήν, δημιουργούνται, με
διαβίβαση των αντίστοιχων εντολών και για κάθε ημέρα συναλλαγών Πίνακες
Διαπραγμάτευσης (Boards) που είναι οι ακόλουθοι:


Βασικός Πίνακας (Main Board). Στον Πίνακα αυτό μπορούν να οριστούν η
Μέθοδος 1 (Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών), Μέθοδος 2 (Αυτόματη
και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών) και Μέθοδος 3 (Αυτόματη και Συνεχής
Κατάρτιση Συναλλαγών με τιμή Στο Κλείσιμο)



Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών (Pre-agreed Trading Board).
Στον Πίνακα Προσυμφωνημένων Συναλλαγών μπορούν να οριστούν οι Μέθοδοι 61, 6-2 και 6-3



Πίνακας Ειδικών Όρων (Special Terms Board). Στο Πίνακα Ειδικών Όρων
μπορεί να οριστεί η Μέθοδος 4 (Επιλεκτική Κατάρτιση, Hit & Take Method)

Ο πίνακας ειδικών όρων χρησιμοποιείται μόνο στην Αγορά Ομολόγων.

1.3 Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης
Σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ, προκύπτουν οι ακόλουθοι
Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης (Trading Methods) που υποστηρίζονται από το ΟΑΣΗΣ για τη
διαπραγμάτευση των τίτλων:


Μέθοδος 1: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών (Continuous Automatic
Matching Method-CAMM) η οποία λαμβάνει χώρα μέσω του συστήματος λόγω
ταύτισης αντίθετων εντολών με βάση το κριτήριο προτεραιότητας Τιμής / Χρόνου
(Price / Time Priority). Η μέθοδος περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.1.



Μέθοδος 2: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία – Call
Auction Method - CAM). Περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.2



Μέθοδος 3: Μέθοδος Αυτόματης και Συνεχούς Κατάρτισης στο Κλείσιμο (Συνεχής
στο Κλείσιμο – At the Close). Περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.3



Μέθοδος 4: Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take). Περιγράφεται αναλυτικά στην
παράγραφο 1.2.4.



Μέθοδος 5: Μέθοδος Εκποιήσεων. Περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο
1.2.5.



Μέθοδος 6: Μέθοδος Προσυμφωνημένων Συναλλαγών (Πακέτα - Pre-Agreed Price
Trading). Ως προσυμφωνημένη νοείται η διμερής συναλλαγή που καταρτίζεται με
πρότερη συμφωνία αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών. Περιγράφεται
αναλυτικά στην παράγραφο 1.2.7.

1.3.1 Μέθοδος 1, Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση
Συναλλαγών
Η Μέθοδος Συνεχούς Αυτόματου Συμψηφισμού - Continuous Automatic Matching
Method (CAMM) είναι η κυριότερη και πιο γνωστή μέθοδος διαπραγμάτευσης κινητών
αξιών στο ΧΑ.
Με την μέθοδο αυτή τα μέλη έχουν τη δυνατότητα συνεχούς διαβίβασης κι εκτέλεσης
εντολών στο σύστημα συναλλαγών.
Κάθε νέο-εισαγόμενη εντολή αποκτά σήμανση χρόνου (time stamp) που αντιστοιχεί στην
ώρα εισαγωγής της στο κεντρικό σύστημα.
Στο σύστημα συναλλαγών διαμορφώνεται κεντρικό βιβλίο ενεργών εντολών όπου
εμφανίζονται σε κάθε χρονική στιγμή οι ανεκτέλεστες ενεργές εντολές και κατατάσσονται σε
ξεχωριστή σειρά μεταξύ αγορών και πωλήσεων βάσει προτεραιότητας τιμής / χρόνου
εισαγωγής.
Οι συναλλαγές συνάπτονται αυτόματα από το σύστημα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο ταύτισης αντίθετων εντολών.
Το κριτήριο ταύτισης αντίθετων εντολών για την μέθοδο αυτή είναι:

Για τις εισαγόμενες εντολές πώλησης: να έχουν μικρότερη ή ίση τιμή από την
υψηλότερη τιμή εκ των υφισταμένων εντολών αγοράς.


Για τις εισαγόμενες εντολές αγοράς: να έχουν μεγαλύτερη ή ίση τιμή από την
χαμηλότερη τιμή εκ των υφισταμένων εντολών πώλησης.



Οι εισαγόμενες εντολές με τιμή ΕΛ ικανοποιούν σε κάθε περίπτωση το κριτήριο
ταύτισης εφόσον κατά την εισαγωγή τους είναι καταχωρημένες στο βιβλίο εντολών
ενεργές εντολές με την αντίθετη θέση.



Δεν μπορεί να γίνει ταύτιση και κατ’ επέκταση συναλλαγή με υπάρχουσα εντολή
που βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση στην κατάταξη αν δεν ικανοποιηθούν
προηγουμένως οι εντολές που βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις κατάταξης.

Για κάθε νέο-εισαγόμενη εντολή εξετάζονται αυτόματα από το σύστημα τα παρακάτω:


Σε περίπτωση μη κάλυψης του κριτηρίου ταύτισης, καταχωρείται στο βιβλίο
εντολών σε θέση που της αντιστοιχεί σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης. Οι

εντολές με τιμή ΕΛ αν δεν υπάρχει αντίθετη υφιστάμενη εντολή ώστε να
ταυτιστούν, ακυρώνονται.


Σε περίπτωση κάλυψης του κριτηρίου ταύτισης με αντίθετη υφιστάμενη εντολή στο
σύστημα καταχωρείται συναλλαγή. Η τιμή συναλλαγής προσδιορίζεται πάντα από
την τιμή της υφιστάμενης εντολής. Ο εκτελεσμένος όγκος των εντολών ταυτόχρονα
με την κατάρτιση της συναλλαγής απομακρύνεται από το βιβλίο εντολών.



Σε περίπτωση που το κριτήριο ταύτισης της νέο-εισαγόμενης εντολής ικανοποιείται
από υφιστάμενες εντολές των οποίων ο αριθμός μετοχών δεν επαρκεί για να
καλύψει πλήρως τον αριθμό μετοχών της νέο-εισαγόμενης εντολής, το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο της τελευταίας καταχωρείται στο βιβλίο εντολών σαν υπάρχουσα εντολή
σε θέση που της αντιστοιχεί σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης. Στο σύστημα
καταχωρούνται οι συναλλαγές που προέκυψαν από την μερική ταύτιση της νέοεισαγόμενης εντολής με υφιστάμενες εντολές. Οι υφιστάμενες εντολές που
ικανοποίησαν το κριτήριο ταύτισης ταυτόχρονα με την κατάρτιση της συναλλαγής
απομακρύνονται από το βιβλίο εντολών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ΕΛ εντολών
που καλύφθηκαν μερικώς καταχωρείται στο βιβλίο εντολών σαν οριακή εντολή με
τιμή ίση με την τιμή της τελευταίας συναλλαγής που καταρτίστηκε από την αρχική
ΕΛ εντολή.



Σε περίπτωση που τα κριτήρια ταύτισης της νέο-εισαγόμενης εντολής
ικανοποιούνται από περισσότερες από μία υφιστάμενες εντολές, οι υφιστάμενες
εντολές ικανοποιούνται κατά την σειρά κατάταξής τους. Εφόσον η τελευταία από τις
υφιστάμενες εντολές που ικανοποιούν το κριτήριο ταύτισης δεν εκτελεστεί πλήρως
(έχει μεγαλύτερο αριθμό μετοχών) παραμένει στην θέση της στο βιβλίο εντολών με
μειωμένο όγκο (αριθμό μετοχών) κατά την ποσότητα που ταυτίσθηκε με την νέοεισαγόμενη εντολή.

1.3.2 Μέθοδος 2 Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση
Συναλλαγών
H Μέθοδος Στιγμιαίου Αυτόματου Συμψηφισμού – Call Auction Method (CAM)
αποτελείται από δύο στάδια:

Στάδιο 1ο: Συγκέντρωση εντολών σε μια χρονική περίοδο (Pre-Call) με
προκαθορισμένη αρχή και τυχαίο τέλος το οποίο βρίσκεται μέσα σε προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα (Random Time Period - RTP).


Στάδιο 2ο: Διενέργεια δημοπρασίας (Auction). Σε τυχαία χρονική στιγμή η οποία
βρίσκεται μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (RTP), γίνεται ο υπολογισμός
της τιμής δημοπρασίας, σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού τιμής
δημοπρασίας και η ταύτιση των εντολών.

1.3.2.1

Στάδιο 1ο: Συγκέντρωση Εντολών

Κατά το στάδιο συγκέντρωσης εντολών τα μέλη έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής εντολών
στο σύστημα συναλλαγών χωρίς τη διενέργεια πράξεων. Κάθε νέο-εισαγόμενη εντολή
καταχωρείται στο σύστημα με την μορφή εγγραφής (Order Record).
Τα είδη των εντολών που επιτρέπονται στη φάση αυτή είναι τα εξής:

Τιμή εντολής: Οριακή (ΟΡ - με όριο τιμής), Χωρίς όριο τιμής (ΕΛ – Ελεύθερη), Στο
Άνοιγμα (ΣΑ - στην τιμή δημοπρασίας), Στο Κλείσιμο (ΣΚ - στην τιμή κλεισίματος).


Όγκος εντολής: Σε πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης



Συνθήκη εντολής: ΣΤΟΠ, Καμία



Διάρκεια εντολής: Ημερήσια (ΗΜΕ), Καλή Μέχρι Ακύρωση (ΚΜΑ), Καλή Μέχρι
Ημερομηνία (ΚΜΗ)

Στο σύστημα συναλλαγών διαμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας φάσης
κεντρικό βιβλίο ενεργών εντολών όπου εμφανίζονται όλες οι εντολές που καταχωρήθηκαν
από τα μέλη κατά την περίοδο αυτή. Στο βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι εντολές
διαρκείας που παρέμειναν από προγενέστερες συνεδριάσεις, παραμένουν ενεργές και

βρίσκονται εντός των ορίων τιμής διαπραγμάτευσης (Ceiling - Floor). Όλες οι εντολές
κατατάσσονται σε σειρά βάσει προτεραιότητας τιμής / χρόνου εισαγωγής (time / price
priority).
Κατά την φάση συγκέντρωσης εντολών παρέχεται η δυνατότητα της λειτουργικότητας PAP
(Projected Auction Price) η οποία παρέχει στους συμμετέχοντες της αγοράς μια εκτίμηση
σχετικά με την τιμή του χρεογράφου.
Η λειτουργικότητα PAP μπορεί να εκκινήσει είτε στην αρχή της φάσης συγκέντρωσης
εντολών είτε σε κάποια άλλη συγκεκριμένη στιγμή κατά την διάρκεια της. Αντίστοιχα,
μπορεί να λήξει με την λήξη της φάσης συγκέντρωσης εντολών ή σε μία συγκεκριμένη
στιγμή πριν την λήξη της. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιλεγεί, η λειτουργικότητα PAP
μπορεί να ξεκινά και να λήγει αυτόματα.
Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας PAP, οι συμμετέχοντες της αγοράς μπορούν
να δουν ποια θα ήταν η τιμή δημοπρασίας για ένα χρεόγραφο εάν ο υπολογισμός της τιμής
δημοπρασίας ελάμβανε χώρα εκείνη την στιγμή. Κάθε φορά που εισάγεται μια νέα εντολή
για το συγκεκριμένο χρεόγραφο στο βιβλίο εντολών, η τιμή PAP επαναϋπολογίζεται.
Κατά τη διάρκεια της φάσης Συγκέντρωσης Εντολών για το προσδιορισμό της τιμής
κλεισίματος το πεδίο PAP εμφανίζει την τιμή δημοπρασίας στην οποία μεγιστοποιείται ο
όγκος των συναλλαγών ενώ παράλληλα διατίθεται μια επιπλέον τιμή, η PCP (Projected
Auction Price) η οποία εμφανίζει την τιμή κλεισίματος που θα προέκυπτε για κάθε
χρεόγραφο εάν υπολογιζόταν η τιμή κλεισίματος με βάση τις εντολές που έχουν εισαχθεί
μέχρι εκείνη τη στιγμή.

1.3.2.2

Στάδιο 2ο: Δημοπρασία

Μετά το πέρας του σταδίου συγκέντρωσης εντολών το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στο
στάδιο της δημοπρασίας, δηλαδή στον προσδιορισμό της τιμής δημοπρασίας και την ταύτιση
των εντολών στην τιμή αυτή. Η δημοπρασία εκτελείται σε τυχαίο χρόνο ο οποίος βρίσκεται
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (Random Time Period-RTP) και διαρκεί
στιγμιαία.
Στη διαδικασία του προσδιορισμού της τιμής δημοπρασίας συμμετέχουν όλες οι εντολές που
βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο βιβλίο εντολών εκτός των ΣΤΟΠ, ΣΚ και ανενεργών
εντολών.
Μετά τον προσδιορισμό της τιμής δημοπρασίας ξεκινά η διαδικασία ταύτισης των εντολών
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:


Οι υφιστάμενες εντολές αγοράς που έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση από την τιμή
ανοίγματος ταυτίζονται βάσει της προτεραιότητας τιμής / χρόνου εισαγωγής.



Οι υφιστάμενες εντολές πώλησης που έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από την τιμή
ανοίγματος ταυτίζονται βάσει της προτεραιότητας τιμής / χρόνου εισαγωγής.



Ανεκτέλεστη εντολή με τιμή ΕΛ ακυρώνεται από το σύστημα και δεν περνάει στην
επόμενη φάση διαπραγμάτευσης. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εντολής με τιμή ΕΛ που
καλύφθηκε μερικώς καταχωρείται στο βιβλίο εντολών της επόμενης φάσης σαν
οριακή εντολή με τιμή ίση με την τιμή ανοίγματος και χρονική σήμανση την χρονική
στιγμή του ανοίγματος.
Ανεκτέλεστη ή το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εντολής με τιμή ΣΑ που καλύφθηκε
μερικώς ακυρώνεται από το σύστημα.



1.3.3 Μέθοδος 3, Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση στο
Κλείσιμο
Κατά τη διάρκεια της Μεθόδου αυτής, πραγματοποιούνται συναλλαγές αποκλειστικά και
μόνο στην τιμή κλεισίματος των κινητών αξιών. Οι συναλλαγές επί εντολών με όριο που
έχουν διαβιβαστεί στο σύστημα κατά τις περιόδους Συνεχούς ή Στιγμιαίας Διαπραγμάτευσης,
που προηγούνται της περιόδου διαπραγμάτευσης στην τιμή κλεισίματος καθώς και εκείνες
επί εντολών με τιμή «Στο Κλείσιμο» καταρτίζονται στην περίοδο κλεισίματος αποκλειστικά.
Οι εντολές που θα εισαχθούν σε αυτή τη περίοδο θα πρέπει να έχουν τιμή «ΣΚ».

1.3.4 Μέθοδος 4, Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take)
Ο Πίνακας Ειδικών Όρων και η διαδικασία ταύτισης των εντολών που γίνεται με την
Επιλεκτική Μέθοδο διαμορφώνονται με κατάταξη των σχετικών εντολών ανά αγορές ή
πωλήσεις, ανεξάρτητα από τη Συνθήκη διαπραγμάτευσής τους και με βάση τα ακόλουθα:

Τιμή, για τις εντολές αγοράς η κατάταξη είναι φθίνουσα και για τις εντολές πώλησης
η κατάταξη είναι αύξουσα.

Χρόνος εισαγωγής ως προς τις εντολές με την ίδια τιμή.
Οι εντολές που δρομολογούνται στον πίνακα ειδικών όρων είναι αποκλειστικά και μόνο
εντολές με συνθήκη:

Όλα Η Τίποτα (ΟΗΤ) / All or None (AON): Η συνθήκη ΟΗΤ προσδιορίζει ότι η
εντολή παραμένει στον Πίνακα Ειδικών Όρων μέχρι να εκτελεστεί στο σύνολο της
από μια αντίθετη εντολή. Η εντολή ΟΗΤ δεν γίνεται να εκτελεστεί σε μέρη, παρά
μόνο στο σύνολο της από μία και μόνο μια αντίθετη εντολή.

Με Ελάχιστο Μέγεθος (ΜΕΜ) / Minimum Fill (MF): Η συνθήκη ΜΕΜ
προσδιορίζει ότι η εντολή παραμένει στον Πίνακα Ειδικών Όρων και εκτελείται με
την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί ένας ελάχιστος συγκεκριμένος αριθμός τεμαχίων.


Σε Πολλαπλάσιο (ΣΠ) / Multiples Of (MO): Η συνθήκη ΣΠ προσδιορίζει ότι η
εντολή παραμένει στον Πίνακα Ειδικών Όρων και εκτελείται με την προϋπόθεση ότι
θα εκτελεστεί σε πολλαπλάσια συγκεκριμένου αριθμού τεμαχίων.

Επίσης η διάρκεια της εντολής μπορεί να είναι μόνο Ημερήσια (ΗΜΕ). Στον Πίνακα Ειδικών
Όρων το μέλος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε εντολή υπάρχει στο Βιβλίο
Εντολών στον Πίνακα αυτό και όχι απαραιτήτως να ικανοποιείται η καλύτερη εντολή κάθε
φορά. Επίσης ο πίνακας ειδικών όρων προσφέρει απεριόριστο βάθος εντολών. Πιο
συγκεκριμένα, εάν κάποιος από τους διαπραγματευτές διαπιστώσει ότι στον Πίνακα Ειδικών
Όρων κάποια από τις ανακοινώσιμες εντολές τον ενδιαφέρει, τότε μπορεί να την επιλέξει
“χειροκίνητα” και να πραγματοποιηθεί πράξη (Hit & Take).
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό, με την μέθοδο της επιλεκτικής κατάρτισης
πραγματοποιούνται οι εκποιήσεις των ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν
κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Οι εντολές για την πραγματοποίηση της
εκποίησης δρομολογούνται στον Πίνακα Ειδικών Όρων ο οποίος είναι διαθέσιμος πέντε (5)
λεπτά μετά την έναρξη φάσης συγκέντρωσης εντολών μέχρι το πέρας της συνεδρίασης για
κάθε αγορά διαπραγμάτευσης. Η εκποίηση διενεργείται έως εξής:
Τα μέλη εισάγουν μόνο εντολές αγοράς ημερήσιας διάρκειας με συνθήκη «Με Ελάχιστο
Μέγεθος» (ΜΕΜ) όπου η ποσότητα ορίζεται σε ένα τεμάχιο. Κατά το τελευταίο δεκάλεπτο
της εκποίησης το μέλος του ΧΑ που έχει οριστεί ως αρμόδιο για την εκποίηση επιλέγει,
ξεκινώντας από την καλύτερη (κριτήριο τιμής/χρόνου), τις διαθέσιμες εντολές αγοράς
σύμφωνα με τις οδηγίες της εκδότριας και μέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιμη προς εκποίηση
ποσότητα.
Για τις μετοχές και τα δικαιώματα επί μετοχών που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική
Αγορά δεν εφαρμόζεται η εν λόγω Μέθοδος διαπραγμάτευσης.

1.3.5 Μέθοδος 5-1, Εκποιήσεις
Η Μέθοδος Εκποιήσεων εφαρμόζεται στην Αγορά Εκποιήσεων και η διαπραγμάτευση των
κινητών αξιών πραγματοποιείται με τη μέθοδο της συνεχούς και αυτόματης κατάρτισης
συναλλαγών. Οι εν λόγω συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της
εκποίησης δεν επηρεάζουν τις εμφανιζόμενες στον ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών
πληροφορίες που σχετίζονται με την ελάχιστη – μέγιστη τιμή, την τιμή κλεισίματος και τους
χρηματιστηριακούς δείκτες.

1.3.6 Μέθοδος 6, Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα)
Η Μέθοδος Προσυμφωνημένων Συναλλαγών (Pre-Agreed Price Trading) αφορά την
εκτέλεση συναλλαγών που έχουν προσυμφωνηθεί μεταξύ Μελών του ΧΑ ή ακόμη και του
ίδιου Μέλους αλλά μεταξύ διαφορετικών πελατών. Διακρίνονται σε:
1. Μέθοδος 6-1. Απλό πακέτο
2. Μέθοδος 6-2. Πακέτο διακανονισμού
3. Μέθοδος 6-3. Πακέτο αποκατάστασης
Για τη διενέργεια απλού πακέτου Μεθόδου 6-1 επί μετοχών, η ελάχιστη αξία του πακέτου
εξαρτάται από την Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ):
a) Για μετοχές με ΜΗΑΣ μικρότερη των εικοσιπέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ,
η ελάχιστη αξία του πακέτου δεν μπορεί να υπολείπεται των διακοσίων πενήντα
χιλιάδων (250.000) ευρώ.
b) Για μετοχές με ΜΗΑΣ ίση ή μεγαλύτερη των εικοσιπέντε εκατομμυρίων
(25.000.000) ευρώ και μικρότερη των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ,
η ελάχιστη αξία του πακέτου δεν μπορεί να υπολείπεται των τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ.
c)

Για μετοχές με ΜΗΑΣ ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000)
ευρώ, η ελάχιστη αξία του πακέτου δεν μπορεί να υπολείπεται των πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) ευρώ.

ΤΙΜΗ ΜΗΑΣ >=

ΤΙΜΗ ΜΗΑΣ ΕΩΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

0€

25.000.000€

250.000€

25.000.000€

50.000.000€

400.000€

50.000.000€

9.999.999.999€

500.000€

Τα απλά πακέτα τίτλων σταθερού εισοδήματος διενεργούνται ελεύθερα χωρίς κανένα
περιορισμό ως προς την αξία τους.
Τα απλά πακέτα στην αγορά των Δ.Α.Κ. και τα δικαιώματα επί μετοχών στην οργανωμένη
αγορά σύμφωνα με την Απόφαση 22, πρέπει να έχουν ελάχιστη αξία 250.000€
Όσον αφορά τα πακέτα διακανονισμού (spot1 & spot2) και τα πακέτα αποκατάστασης δεν
υπάρχει ελάχιστη αξία συναλλαγής.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό τα επιτρεπόμενα όρια απόκλισης τιμής των ανωτέρω
περιπτώσεων είναι απεριόριστα.
Για τη διενέργεια του απλού πακέτου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η εντολή πώλησης για τη διενέργεια του πακέτου πρέπει να εισάγεται πρώτη στο
Σύστημα και να περιέχει, πέραν των στοιχείων της, τον κωδικό του
αντισυμβαλλόμενου Μέλους, το οποίο ειδοποιείται με σχετικό μήνυμα από το
Σύστημα για την ανάγκη αποδοχής της εντολής.
2. Η αποδοχή της εντολής πώλησης πρέπει να λάβει χώρα από το αντισυμβαλλόμενο
Μέλος εντός πέντε (5) λεπτών από την εισαγωγή της εντολής πώλησης,
διαφορετικά η σχετική εντολή ακυρώνεται αυτόματα. Με την συγκεκριμένη ενέργεια
ουσιαστικά η συναλλαγή ολοκληρώνεται.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για συναινετική ακύρωση προσυμφωνημένης συναλλαγής
μέσω του συστήματος, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (5 λεπτών) από την
αρχική κατάρτιση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι κάποιο
τρίτο Μέλος, η αίτηση ακύρωσης γίνεται από τον πωλητή. Η όλη διαδικασία πρέπει να
ολοκληρωθεί εντός 5 λεπτών από την στιγμή που έκανε την αρχική αποδοχή της
συναλλαγής ο αγοραστής.

