ΑΠΟΦΑΣΖ
61/524/28.9.2009
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
──────────────────
Θέκα: Πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο
θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνύ.
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Αθνύ έιαβε ππόςε:
1. Τελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3606/2007 (ΦΔΚ Α/195/17.8.2007) «Αγνξέο
ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Τν άξζξν 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε
θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/22.4.2005).
3. Τν γεγνλόο όηη από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άρθρο 1
Διδικόηεροι όροι για ηη τορήγηζη άδειας ζσζηήμαηος κενηρικού
ανηιζσμβαλλομένοσ, εκκαθάριζης και διακανονιζμού
1. Τν ζύζηεκα θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνύ (εθεμήο
«Σύζηεκα») πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ κειώλ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηνπο
θαλόλεο ηνπ, ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ παξαβάζεσλ, ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπρλόηεηαο, ηεο
δηάξθεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ θαηαζηάζεσλ ππεξεκεξίαο ή αθεξεγγπόηεηαο ησλ
κειώλ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
2. Τν Σύζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνύ,
επαλεμέηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο θαη ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο κε ηα κέιε θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο.

Άρθρο 2
Κανονιζμός ζσζηήμαηος κενηρικού ανηιζσμβαλλoμένοσ, εκκαθάριζης και
διακανονιζμού
1. Σηνλ Καλνληζκό ηνπ Σπζηήκαηνο ξπζκίδνληαη ηδίσο ζέκαηα ζρεηηθά κε:
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α. Τνπο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο αλάινγα κε ην αλ πξόθεηηαη γηα
πνιπκεξή ή δηκεξή εθθαζάξηζε ή εηδηθόηεξα γηα εθθαζάξηζε κε θεληξηθό
αληηζπκβαιιόκελν, θαζώο θαη ηνπο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαθαλνληζκνύ, νη
νπνίεο, πξνθεηκέλνπ γηα ζπλαιιαγέο πνπ γελλνύλ ππνρξεώζεηο παξνρήο έλαληη
αληηπαξνρήο, πξέπεη λα δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηαπηόρξνλεο εθπιήξσζεο,
θαη επηπιένλ:
(i)Τηο δηαδηθαζίεο γλσζηνπνίεζεο ζην Σύζηεκα από ηηο ζπλδεόκελεο κε απηό
νξγαλσκέλεο αγνξέο ή Πνιπκεξείο Μεραληζκνύο Γηαπξαγκάηεπζεο (εθεμήο «Π.Μ.Γ.»)
ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγώλ.
(ii) Τνλ ηξόπν θαηαρώξηζεο, ινγηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ
ζπλαιιαγώλ σο θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο
εθθαζάξηζεο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαη γηα ηελ παξνρή αζθαιεηώλ ππέξ ηνπ
Σπζηήκαηνο ή θεθαιαίνπ ηνπ ράξηλ νκαιήο εθπιήξσζεο ησλ ζπλαιιαγώλ.
(iii) Τηο ηπρόλ κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα ζπληεινύληαη πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγώλ, ελδεηθηηθά γηα ηε δηόξζσζε ή ηε κεηάζεζε ησλ πξνο
εθθαζάξηζε πξάμεσλ.
(iv) Τηο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνύ, απνηίκεζεο, θαηαρώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο
ησλ ζέζεσλ, ησλ πξνο δηαθαλνληζκό απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από
ηηο ζπλαιιαγέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηώλ ζπκςεθηζκνύ ησλ ζέζεσλ ή θαη
ησλ πξνο δηαθαλνληζκό απαηηήζεσλ θαη νθεηιώλ, όπνπ εθαξκόδνληαη.
(v) Τηο εηδηθόηεξεο δηαδηθαζίεο δηαθαλνληζκνύ πνπ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο ηεο
θύζεο ησλ ζπλαιιαγώλ, ελδεηθηηθά, ζηηο πεξηπηώζεηο ζπλαιιαγώλ εθηόο νξγαλσκέλεο
αγνξάο ή Π.Μ.Γ., ή ζηηο πεξηπηώζεηο ζπλαιιαγώλ ζε παξάγσγα, ηηο δηαδηθαζίεο
άζθεζεο δηθαησκάησλ, δηεμαγσγήο ηνπ εκεξήζηνπ ή θαη άιινπ πεξηνδηθνύ ρξεκαηηθνύ
δηαθαλνληζκνύ, ηηο δηαδηθαζίεο ηειηθήο εθθαζάξηζεο θαηά ηε ιήμε παξαγώγνπ κε
ρξεκαηηθό δηαθαλνληζκό ή παξάδνζε ηεο ππνθείκελεο αμίαο.
(vi) Τν ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ν δηαθαλνληζκόο θαζίζηαηαη νξηζηηθόο θαη ακεηάθιεηνο
θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαθνίλσζεο από ην Σύζηεκα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθθαζάξηζεο
πξνο ηα κέιε ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή θαη ηα ηπρόλ άιια εκπιεθόκελα πξόζσπα ή
ζπζηήκαηα γηα ηηο αλάγθεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνύ.
β. Τνπο ηπρόλ όξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο από ην Σύζηεκα ηεο εθθαζάξηζεο
θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ εηζάγνληαη πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζε ζπλδεόκελε κε ην Σύζηεκα νξγαλσκέλε αγνξά ή Π.Μ.Γ. θαη,
πξνθεηκέλνπ γηα ζπλαιιαγέο παξαγώγσλ, ηηο δηαδηθαζίεο ηξνπνπνίεζεο ηερληθήο θύζεσο
παξακέηξσλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παξαγώγσλ.
γ. (i) Τηο εθάζηνηε θαηεγνξίεο κέινπο ή ζπκκεηέρνληνο ζην Σύζηεκα κε θξηηήξην
ελδεηθηηθά ην είδνο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ ηα κέιε ή νη ζπκκεηέρνληεο αλαιακβάλνπλ
πξνο εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκό, όπσο ζπλαιιαγέο ζε θηλεηέο αμίεο, ζε παξάγσγα ή
άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη εληόο ή εθηόο νξγαλσκέλεο
αγνξάο ή Π.Μ.Γ.
(ii) Τηο ζρέζεηο κεηάζεζεο εθθαζάξηζεο πνπ κπνξεί λα αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ
κειώλ ή ζπκκεηερόλησλ θαη απηώλ ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή ησλ Π.Μ.Γ.
(iii) Τελ δηαδηθαζία, ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ή απόθηεζεο ηεο
ηδηόηεηαο κέινπο ζην Σύζηεκα ηδίσο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ή ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ κειώλ ή ζπκκεηερόλησλ, όπσο απηέο ηίζεληαη, ελδεηθηηθά,
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Σπζηήκαηνο θαη ηελ εηδηθόηεξε θαηεγνξία κέινπο ή
ζπκκεηέρνληνο ζε απηό, ή ηηο ηπρόλ άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, σο θαη ηηο
νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζην Σύζηεκα θαη ηνπο όξνπο πξόζβαζεο ζε
ηνπηθή ή θαη εμ απνζηάζεσο βάζε.
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(iv) Τηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο κέινπο ή ηελ
ζπκκεηνρή ζην Σύζηεκα θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεώζεσλ
απηώλ.
(v) Τε δηαδηθαζία, ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο παξαίηεζεο από ηελ ηδηόηεηα ηνπ
κέινπο ή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή ηηο ζπλέπεηεο απώιεηάο ηεο.
(vi) Τνπο όξνπο ελεκέξσζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζε πεξίπησζε
ζεκαληηθώλ παξαβάζεσλ ησλ θαλόλσλ ηνπ Σπζηήκαηνο από κέιε ή ζπκκεηέρνληεο ζην
Σύζηεκα.
δ. Τνπο θαλόλεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Σπζηήκαηνο θαη ηηο αζθάιεηεο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.3606/2007 πνπ παξέρνληαη ράξηλ
εμαζθάιηζεο ηνπ Σπζηήκαηνο, θαη εηδηθόηεξα:
(i) Τε κέζνδν ππνινγηζκνύ αλά κέινο ή ζπκκεηέρνληα ηνπ νξίνπ ζπλαιιαγώλ ή
ζέζεσλ ή ηνπ θηλδύλνπ πνπ ην Σύζηεκα ιακβάλεη ππόςε ηνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ
απαηηήζεσλ αζθάιεηαο ή θαηαβνιήο εηζθνξώλ ππέξ θεθαιαίνπ ηνπ Σπζηήκαηνο έλαληη
ησλ κειώλ ή ζπκκεηερόλησλ, ηηο ηπρόλ εμαηξέζεηο από ηνπο ζρεηηθνύο θαλόλεο
ππνινγηζκνύ σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζέηνπλ ζε ζνβαξό θίλδπλν ην Σύζηεκα θαη
ηνλ θαζνξηζκό ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ όξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό απηώλ ησλ
ζπλαιιαγώλ ζε ζρέζε κε ην όξην ζπλαιιαγώλ, ή ζέζεσλ, ή ηνπ θηλδύλνπ αλά κέινο ή
ζπκκεηέρνληα θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εληνιέο πνπ εηζάγνληαη ζηε ζπλδεόκελε κε ην
Σύζηεκα αγνξά γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ, σο θαη ζε ζρέζε κε άιια θξηηήξηα πνπ
ηίζεληαη από ην Σύζηεκα πξνο ην ζθνπό απηό.
(ii) Τε κέζνδν ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιεηώλ πνπ παξέρνληαη ππέξ ηνπ Σπζηήκαηνο ή
θεθαιαίνπ ηνπ ζε ζρέζε κε ην όξην ή ηνλ θίλδπλν πνπ ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.
(iii) Τε κνξθή ηεο αζθάιεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκό θάζε αλαγθαίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο όξνπ.
(iv) Τηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αζθαιεηώλ ζε ζρεηηθνύο ινγαξηαζκνύο νη νπνίεο
κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνληαη ελδεηθηηθά αλάινγα κε ην αλ πξόθεηηαη γηα αζθάιεηεο ζε
κεηξεηά ή ζε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα όπσο νξίδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο δ θαη ε ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3301/2004, ή κε ην αλ αζθαιεηνδόηεο είλαη ην κέινο
ή ν ζπκκεηέρσλ ή πειάηεο ηνπ.
(v) Τηο κεζόδνπο θαζεκεξηλήο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη σο αζθάιεηα.
(vi) Τνπο όξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο σο αζθάιεηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ
πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο.
ε. Σε πεξίπησζε ζύζηαζεο θεθαιαίνπ αζθαιεηνδνηηθνύ ραξαθηήξα ζύκθσλα κε ην
άξζξν 76 ηνπ λ. 3606/2007, ηνπο όξνπο ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνύ, νη νπνίνη
πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα αθνξνύλ:
(i) Τα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ
αξρηθώλ εηζθνξώλ ησλ κειώλ ή ζπκκεηερόλησλ ζην θεθάιαην γηα ην ζρεκαηηζκό απηνύ,
θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ύςνπο ηνπ θεθαιαίνπ, ιακβαλνκέλσλ
ππόςε ηνπ είδνπο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ησλ εγγελώλ θηλδύλσλ, ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ
εμππεξεηεί ην θεθάιαην.
(ii) Τνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ ύςνπο ηεο ηαθηηθήο εηζθνξάο κέινπο ή
ζπκκεηέρνληνο, θαζώο θαη ηνπ ππνινγηζκνύ ησλ ζρεηηθώλ ππνρξεώζεσλ απηνύ γηα
θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο ή ησλ απαηηήζεώλ ηνπ γηα επηζηξνθή ρξεκαηηθώλ
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πνζώλ από ηε κεξίδα ηνπ αλαιόγσο αλ ε αμία ηεο κεξίδαο είλαη κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε
ηεο νθεηιόκελεο πξνο θαηαβνιή εηζθνξάο.
(iii) Τνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαηαβνιήο έθηαθησλ εηζθνξώλ, ελδεηθηηθά
ιόγσ ζπλδξνκήο έθηαθησλ γεγνλόησλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα
δεδνκέλα ηεο αγνξάο, ιόγσ δηαγξαθήο κέινπο ή ιόγσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ε
νπνία θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαπιήξσζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ.
(iv) Τε δηαδηθαζία, ηελ πξνζεζκία θαη ηνπο όξνπο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ από ηα
κέιε ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην θεθάιαην ή επηζηξνθήο ρξεκαηηθώλ πνζώλ από ηηο
κεξίδεο ηνπο.
(v) Τηο ζπλέπεηεο ηεο κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο εηζθνξάο.
(vi) Τνπο όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ.
(vii) Τελ εηδηθόηεξε κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη, ζηηο πεξηπηώζεηο θεθαιαίνπ
αιιειναζθαιηζηηθνύ ραξαθηήξα, ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο θαζώο θαη ηνπο ηπρόλ
πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο ππεγγπόηεηαο ησλ κεξίδσλ ησλ κειώλ ή
ζπκκεηερόλησλ ζην θεθάιαην, έλαληη επεξρόκελσλ πηζησηηθώλ θηλδύλσλ κέινπο ή
ζπκκεηέρνληνο ζε απηό.
(viii) Τε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο βάζεη ηεο νπνίαο ηθαλνπνηείηαη ην Σύζηεκα από ηε
κεξίδα ππεξήκεξνπ κέινπο ή ζπκκεηέρνληνο ζην θεθάιαην ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο
παξερόκελεο από ην κέινο ή ην ζπκκεηέρνληα αζθάιεηεο θαη ινηπέο εμαζθαιίζεηο.
(ix) Τνλ ηξόπν δηαρείξηζεο θαη επέλδπζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ
θεθαιαίνπ, ηελ επαύμεζε ηεο κεξίδαο ησλ κειώλ από ηηο πξνζόδνπο θαη ηνπο όξνπο
άζθεζεο από ην δηαρεηξηζηή, ή από ηξίην δηνξηδόκελν από απηόλ πξόζσπν, ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ ζεκαηνθύιαθα ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεθαιαίνπ.
(x) Τνπο όξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίεπζεο ησλ θαηαξηηδόκελσλ ζε εηήζηα,
εμακεληαία ή θαη ζε άιιε πεξηνδηθή βάζε δηαρεηξηζηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ.
(xi) Τνπο όξνπο ιύζεσο ηνπ θεθαιαίνπ.
ζη. Τνπο όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία άζθεζεο από ην δηαρεηξηζηή
Σπζηήκαηνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3606/2007 θαηά
ππεξήκεξνπ ή αθεξέγγπνπ κέινπο ή ζπκκεηέρνληνο, ηηο ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ
ππεξήκεξνπ ή ηνπ αθεξέγγπνπ, ηηο ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη θαη’ απηνύ θαη ηε
δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο ν δηαρεηξηζηήο γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο,
ζηε ζπλδεόκελε κε απηόλ νξγαλσκέλε αγνξά ή Π.Μ.Γ. θαζώο θαη ζε άιια ηπρόλ
ζπλδεόκελα κε απηόλ ζπζηήκαηα γηα ηηο αλάγθεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνύ, ηηο
θαηαζηάζεηο ππεξεκεξίαο ή αθεξεγγπόηεηαο κειώλ ή ζπκκεηερόλησλ ζην Σύζηεκα πξνο
ην ζθνπό αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ θαη δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ εκπιεθόκελσλ ζπζηεκάησλ.
δ. Τηο πξνϋπνζέζεηο, ηνπο όξνπο θαη ηε δηαδηθαζία δηαζύλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα
θαη θεληξηθά απνζεηήξηα αμηώλ, θαζώο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζύλαςε ησλ
θαηάιιεισλ ζπκβάζεσλ.
ε. Τα θξηηήξηα θαη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πάζεο θύζεσο
δηθαησκάησλ θαη ζπλδξνκώλ πνπ θαηαβάιινπλ ηα κέιε ή νη ζπκκεηέρνληεο ζην
Σύζηεκα.
2. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο δεκνζηνπνηεί, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ από ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ηνλ Καλνληζκό ηνπ, όπσο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ, κε θάζε
πξόζθνξν κέζν θαη ηνπιάρηζηνλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Ο Καλνληζκόο ή
ύζηεξα από θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ, ην λέν θσδηθνπνηεκέλν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ,
4

ππνγξάθεηαη από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο, θαη θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν πνπ
ηεξείηαη από ηνλ ίδην.
Άρθρο 3
Γικαιολογηηικά και ζηοιτεία για ηην παροτή άδειας ζε ζύζηημα κενηρικού
ανηιζσμβαλλομένοσ, εκκαθάριζης και διακανονιζμού
1. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο παξέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο, λα δηαπηζηώζεη εάλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ λ.
3606/2007 θαη ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
2. Πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα εμεηάζεη αίηεζε γηα ηελ παξνρή άδεηαο
ιεηηνπξγίαο Σπζηήκαηνο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ από ην δηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο ηα
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη από ην δηαρεηξηζηή
ηνπ Σπζηήκαηνο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο.
Άρθρο 4
Δνημέρωζη ηης Δπιηροπής Κεθαλαιαγοράς
1. O δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο ελεκεξώλεη άκεζα ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζε
θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 3 βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε
αξρηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ
επάξθεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ην Σύζηεκα ζε ζπλάξηεζε κε ηε
θύζε θαη ηελ θιίκαθα ησλ θηλδύλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη.
2. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρσξίο
ππαίηηα βξαδύηεηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ
Σπζηήκαηνο θαη ηηο αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.
Άρθρο 5
Ανάθεζη δραζηηριοηήηων
1. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο κπνξεί λα αλαζέηεη κε έγγξαθε ζύκβαζε ζε ηξίηα
πξόζσπα δξαζηεξηόηεηέο ηνπ Σπζηήκαηνο εθόζνλ ελεκεξώλεη πξνεγνπκέλσο ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη εθόζνλ ε αλάζεζε δελ εκπνδίδεη ηελ άζθεζε
απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο επί ηνπ Σπζηήκαηνο. Γξαζηεξηόηεηεο εθθαζάξηζεο θαη
δηαθαλνληζκνύ, θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ ή δηαρείξηζεο θηλδύλσλ κπνξνύλ λα
αλαηεζνύλ ζε ηξίηνπο κόλν κεηά από έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
2. Σηελ πεξίπησζε αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σπζηήκαηνο ζε ηξίηα πξόζσπα, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο κεξηκλά ώζηε λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
απνηξνπή επηδείλσζεο ησλ θηλδύλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην Σύζηεκα θαη λα
εμαζθαιίδεη ην απόξξεην ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ γίλνληαη γλσζηά ζηα ηξίηα
πξόζσπα θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί.
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3. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη
αμηνιόγεζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ηξίησλ πξνζώπσλ ζηα νπνία πξόθεηηαη λα
αλαηεζνύλ δξαζηεξηόηεηεο, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο ησλ ελ ιόγσ
δξαζηεξηνηήησλ από ηα ηξίηα πξόζσπα, θαζώο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πηζαλώλ
ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ηνπ Σπζηήκαηνο θαη ησλ ηξίησλ πξνζώπσλ. Ο
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο έρεη ηελ επζύλε ηεο νξζήο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ αλαζέηεη ζε ηξίηα πξόζσπα θαζώο θαη ηελ επζύλε ηεο απόδεημεο ηεο ιεηηνπξγηθήο
θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξίησλ πξνζώπσλ. Σην πιαίζην ειέγρνπ ηεο νξζήο
άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε ηξίηα πξόζσπα θαη ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο ηεξεί αξρείν
ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε.
4. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε
αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε ηξίηνπο, αλαθέξνληαο ην αληηθείκελν αλάζεζεο, ηα πξόζσπα
ζηα νπνία γίλεηαη ε αλάζεζε θαη αλαιπηηθά ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αλαηίζεληαη, θαζώο θαη
θάζε παύζε αλάζεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο δηαπηζηώζεη
αδπλακία ησλ ηξίησλ πξνζώπσλ λα αζθήζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ηνπο έρνπλ
αλαηεζεί, πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπεη ε έγγξαθε ζύκβαζε θαη ελεκεξώλεη
άκεζα ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
5. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο ελεκεξώλεη ηα κέιε θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
πεξίπησζε αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο θαη δεκνζηνπνηεί ηελ αλάζεζε θαζώο
θαη ηελ ηπρόλ παύζε ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.

Άρθρο 6
Ανάκληζη ηης άδειας λειηοσργίας
1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αλαθαιέζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη
ρνξεγήζεη ζε Σύζηεκα, εάλ:
α) ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εληόο 12
κελώλ από ηε ρνξήγεζή ηεο, ή παξαηηεζεί ξεηώο από απηήλ.
β) ε άδεηα ιεηηνπξγίαο απνθηήζεθε κε ςεπδείο δειώζεηο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν
παξάλνκν ηξόπν,
γ) ην Σύζηεκα δελ πιεξνί πιένλ ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ,
δ) ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ Σπζηήκαηνο έρεη ππνπέζεη ζε
ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
λνκνζεζίαο,
ε) αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο.
2. Πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Σπζηήκαηνο, ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο ηηο δηαπηζησζείζεο
ειιείςεηο ή παξαβάζεηο, θαζώο θαη ηελ πξόζεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζε αλάθιεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο, νξίδνληαο πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε, κέζα ζηελ νπνία ν δηαρεηξηζηήο
ηνπ Σπζηήκαηνο νθείιεη λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα ιάβεη, όηαλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ παύζε ησλ ειιείςεσλ ή παξαβάζεσλ ή ηελ
άξζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο θαη αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο
ηηο ζέζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο θαη αμηνινγήζεη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί, ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη ηελ ηειηθή ηεο απόθαζε.
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Άρθρο 7
Ιζτύς
1. Ζ παξνύζα απόθαζε ηζρύεη από ηε ιήςε ηεο.
2. Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
3. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεύρνο Β).

Ο Γξακκαηέαο
Ο Πξόεδξνο

Ο Α΄ Αληηπξόεδξνο

Ο Β΄ Αληηπξόεδξνο

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο

Γεώξγηνο Π. Χαληδεληθνιάνπ

Ξελνθώλ Γ. Απισλίηεο

Τα κέιε
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΑΡΟΥΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
α) Αίηεζε (ρσξίο πεξηνξηζκό σο πξνο ηνλ ηύπν) ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη από ην
δηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο.
β) O ππό έγθξηζε Καλνληζκόο ηνπ Σπζηήκαηνο, ζπλνδεπόκελνο από αηηηνινγηθή έθζεζε.
γ) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Σπζηήκαηνο θαη ηα πξόζσπα πνπ
ζα έρνπλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
δ) Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηνπ
Σπζηήκαηνο.
ε) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο πνπ δηαζέηεη ην Σύζηεκα γηα ην ζαθή
εληνπηζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ελδερόκελσλ ζπλεπεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Σπζηήκαηνο ή γηα ηα κέιε ηνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, από θάζε ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ κεηαμύ αθ’ ελόο κελ ηνπ Σπζηήκαηνο, ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ, ή ησλ
πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζην κεηνρηθό ηνπ θεθάιαην, θαη αθ’ εηέξνπ
δε ηεο πγηνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο.
ζη) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην Σύζηεκα ώζηε λα δηαρεηξίδεηαη
ηνπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη, ηνπο κεραληζκνύο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ
δηαζέηεη γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζεκαληηθώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλδύλσλ, θαζώο θαη
ηα κέηξα πνπ πξόθεηηαη λα ιάβεη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ απηώλ, ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ην
Σύζηεκα αλαιακβάλεη ηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκό, θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε
ηνπ Σπζηήκαηνο κε ηηο πεξί ηνπ ακεηαθιήηνπ ηνπ δηαθαλνληζκνύ δηαηάμεηο ηνπ
λ.2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α). Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Σύζηεκα ιεηηνπξγεί σο
θεληξηθόο αληηζπκβαιιόκελνο ή δηαρεηξίδεηαη θεθάιαην αζθαιεηνδνηηθνύ ραξαθηήξα,
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
(i) ηε δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο θαη εθηίκεζεο, ζε θαζεκεξηλή ηνπιάρηζηνλ βάζε, ησλ
θηλδύλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην Σύζηεκα ζε ζρέζε κε ηα όξηα ζέζεσλ ή θηλδύλνπ
πνπ έρνπλ ηεζεί ή άιιεο παξακέηξνπο ειέγρνπ,
ii) ηε ζπρλόηεηα θαη ηε δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο ησλ νξίσλ ζέζεσλ ή θηλδύλνπ πνπ
αλαιακβάλεη ην Σύζηεκα, ή ηπρόλ άιισλ παξακέηξσλ ειέγρνπ, θαη
iii) ηνπο ηαθηηθνύο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο λα θαιύπηεη
κε ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνύο πόξνπο πνπ δηαζέηεη, ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα
πξνθύςνπλ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ζεκαληηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ, ή αδπλακίαο
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ από ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο. Δπίζεο πιεξνθνξίεο γηα
ηηο δηνξζσηηθέο δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνύλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη νη
ρξεκαηνπηζησηηθνί πόξνη πνπ δηαζέηεη ην Σύζηεκα δελ επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
θηλδύλσλ πνπ απηό αληηκεησπίδεη.
δ) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο πνπ δηαζέηεη ην Σύζηεκα πξνθεηκέλνπ γηα
ηελ αμηνιόγεζε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη, θαη
ηδίσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ ηερληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπο κεραληζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ
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ηερλνινγία επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Σπζηήκαηνο θαη ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
ε) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνύο πόξνπο πνπ δηαζέηεη ην Σύζηεκα
θαη ηνπο θαλόλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκόδεη, ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε θύζε θαη ηελ
θιίκαθα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνλ
δηαθαλνληζκό, θαζώο θαη ηνπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη.
ζ) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ή ζθνπεύεη λα ζπλάςεη ην
Σύζηεκα κε νξγαλσκέλε αγνξά ή Π.Μ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ εθθαζάξηζε ή ην
δηαθαλνληζκό νξηζκέλσλ ή όισλ ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ δηελεξγνύληαη ζε απηά, θαζώο θαη
ζρεηηθά κε ηπρόλ δηαζπλδέζεηο κε άιια Σπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο
κεραληζκνύο αμηνιόγεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο
δηαζπλδέζεηο απηέο.
η) Σε πεξίπησζε αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηα πξόζσπα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζέηεη ην Σύζηεκα γηα ηελ επηινγή θαη αμηνιόγεζε ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ ηξίησλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ ηξόπνπ
άζθεζεο ησλ ελ ιόγσ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηξίηα
πξόζσπα ζηα νπνία ζα αλαηεζνύλ δξαζηεξηόηεηεο θαη αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ
ζπκβάζεσλ.
ηα) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζέηεη ην
Σύζηεκα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ ρξεζηώλ κε ηνπο θαλόλεο ηνπ,
ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ παξαβάζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
ηβ) Βεβαίσζε από ην δηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.) όηη ην
Σύζηεκα πιεξνί ηηο ηερλνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε
δηαζύλδεζε θαη επηθνηλσλία ηνπ κε ην Σ.Α.Τ.
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