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Αριθμός 450 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 
(ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΑΠΟΘΔΣΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1996 ΔΩ 2011  

Σν πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ ζε ελάζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ, κε βάζε ηα άξζξα 24, 24Α θαη 24Β 
ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ Μεηξψν Αμηψλ) Νφκσλ 1996 
έσο 2011, εθδίδεη ηελ παξνχζα Καλνληζηηθή Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ Δθθαζάξηζε πλαιιαγψλ Δπί Κηλεηψλ Αμηψλ 
ζε Λνγηζηηθή Μνξθή, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη εθεμήο σο ν «Καλνληζκφο».  

Ο Καλνληζκφο απηφο θσδηθνπνηεί ηηο Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί αλαθνξηθά κε ηελ 
Δθθαζάξηζε πλαιιαγψλ Δπί Κηλεηψλ Αμηψλ ε Λνγηζηηθή Μνξθή, θαηαξγψληαο ηηο Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο πνπ 
έρνπλ δεκνζηεπζεί σο ΚΓΠ 209/2011, ΚΓΠ 508/2012 θαη ΚΓΠ 421/2013. 

Η Καλνληζηηθή Απφθαζε Δθθαζάξηζεο θαη Γηαθαλνληζκνχ πλαιιαγψλ επί άυισλ Αμηψλ (ΚΓΠ 397/2006 σο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί) ζπλερίδεη λα ηζρχεη ζηελ έθηαζε πνπ αθνξά ηνλ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΚΣΟ 
ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΜΓ (Over the Counter-OTC) Μέξνο VIII ΚΓΠ 316/2010, ΚΓΠ 46/2011, ΚΓΠ 
303/2011, ΚΓΠ 422/2013, ΚΓΠ 169/2014. 

 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 

 
ENOTHTA I.   ΟΡΙΜΟΙ - ΓΔΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 
ΜΔΡΟ 1. Οξηζκνί 
ΜΔΡΟ 2. Γεληθέο ξπζκίζεηο 
 2.1 Η Τ.ΔΚ. σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ Αμηψλ 

ζε Λνγηζηηθή Μνξθή 
 2.2 Αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ 

 2.3 Δλεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή αγνξάο 

 2.4 Απφξξεην 

 2.5 Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 

ENOTHTA II. ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΜΔΡΟ 1. Γεληθέο ξπζκίζεηο 
 1.1 Πεδίν εθαξκνγήο 

 1.2 Πξνζεζκία εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ 

 1.3 Δπζχλε Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 
ΜΔΡΟ 2. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε 
 2.1 Πξφζβαζε ζην χζηεκα 

 2.2 Καηεγνξίεο Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ 

 2.3 Με Δθθαζαξηζηηθά Μέιε 

 2.4 Απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

  2.4.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο 

  2.4.2 Γηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο 

  2.4.3 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

  2.4.4 Οξγαλσηηθή επάξθεηα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

  2.4.5 Αλάιεςε ηεο εθθαζάξηζεο 

  2.4.6 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα 

  2.4.7 Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο 

  2.4.8 Γηθαηψκαηα εγγξαθήο θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο – Υξεψζεηο 

  2.4.9 Δηζθνξέο ππέξ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

  2.4.10 χλδεζε κε δίθηπν γηα ηελ εθθαζάξηζε 

  2.4.11 Δπηθνηλσλία ηεο Τ.ΔΚ. κε ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε 

  2.4.12 Δλεκέξσζε ηεο Τ.ΔΚ 

 2.5 Τπνρξεψζεηο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

  2.5.1 Τπνρξεψζεηο Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ 

  2.5.2 Τπνρξεψζεηο ησλ Μειψλ Αγνξάο 

 2.6 Παξαίηεζε Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

  2.6.1 Παξαίηεζε 

  2.6.2 Πξνυπνζέζεηο παξαίηεζεο 
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ΜΔΡΟ 3. Λνγαξηαζκνί Δθθαζάξηζεο θαη Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ 
 3.1 Λνγαξηαζκνί Δθθαζάξηζεο 

 3.2 Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ 

 3.3 Δλεκέξσζε θαη επαιήζεπζε ζηνηρείσλ 
ΜΔΡΟ 4. Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο 
 4.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

 4.2 Καηεγνξίεο Μεξίδσλ 

 4.3 Αξρηθέο εηζθνξέο 

 4.4 Καλφλεο ππνινγηζκνχ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο θαη ησλ Μεξίδσλ ησλ 
Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ 

  4.4.1 Διάρηζην Ύςνο Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

  4.4.2 Ύςνο Μεξίδαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

 4.5 Καηαβνιέο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο Μεξίδσλ 

 4.6 Έθηαθηε αλαπξνζαξκνγή 

 4.7 Με εκπξφζεζκε θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο 

 4.8 Δλεξγνπνίεζε ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

 4.9 Δπέλδπζε δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

 4.10 Πφξνη, πεξηνπζία θαη επηηξεπφκελεο επελδχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

 4.11 Γηαγξαθή Μεξίδαο 

 4.12 Άλνηγκα Γηαθξηηήο Μεξίδαο κεηά απφ κεηαθνξά 

ΜΔΡΟ 5. Η δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

 5.1 Γεληθή ξχζκηζε 

 5.2 Γλσζηνπνίεζε ησλ πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ 

 5.3 Γηφξζσζε θσδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο 

 5.4 Οξηζηηθνπνίεζε κε ζχκπηπμε ησλ πξάμεσλ 

 5.5 Αθεξεγγπφηεηα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

 5.6 Τπνινγηζκφο ηνπ Κηλδχλνπ 

  5.6.1 Τπνινγηζκφο ηνπ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ 

  5.6.2 Τπνινγηζκφο ηνπ Κηλδχλνπ Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ 

  5.6.3 πληειεζηέο Γεληθνχ Κηλδχλνπ θαη Δηδηθνχ Κηλδχλνπ 

 5.7 Τπνινγηζκφο απαηηήζεσλ παξνρήο θαιχςεσλ θαη αζθάιεηεο 

  5.7.1 Απαηηήζεηο παξνρήο θαιχςεσλ 

  5.7.2 Παξνρή αζθαιεηψλ ππέξ Τ.ΔΚ 

 5.8 Τπνινγηζκφο θαη παξαθνινχζεζε Οξίσλ 

  5.8.1 Πηζησηηθά Όξηα 

  5.8.2 Όξην πγθέληξσζεο Θέζεο 

 5.9 Γηαδηθαζία δηάξζξσζεο εθθαζάξηζεο 

  5.9.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

  5.9.2 Γηάζπαζε θαη ζπλέλσζε πξάμεσλ 

  5.9.3 Μεηάζεζε δηαθαλνληζκνχ 

  5.9.4 Γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ 

  5.9.5 Δθηέιεζε πξάμεσλ Γηακεζνιαβεηή ζηνπο δηθαηνχρνπο 

ENOTHTA III. ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΜΔΡΟ 1. Πεδίν εθαξκνγήο 
ΜΔΡΟ 2. πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηαθαλνληζκνχ 

 2.1 Γεληθή ξχζκηζε 

 2.2 Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ 

  2.2.1 Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ θαη Λνγαξηαζκνί Υξεκαηηθνχ 
Γηαθαλνληζκνχ 

  2.2.2 Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ 

  2.2.3 Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θαηάζρεζε 

  2.2.4 Δλεκέξσζε θαη επαιήζεπζε ζηνηρείσλ 

ΜΔΡΟ 3. Γεληθέο αξρέο ηνπ δηαθαλνληζκνχ 

 3.1 Γηαθαλνληζκφο ζε θχθινπο 

 3.2 Μέζνδνη δηαθαλνληζκνχ 

  3.2.1 Γηαθαλνληζκφο κε ηε κέζνδν «παξάδνζε κε ηελ πιεξσκή» (Delivery 
Versus Payment, DVP) 
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  3.2.2 Γηαθαλνληζκφο κε ηε κέζνδν «παξάδνζε ρσξίο πιεξσκή» (delivery 
free of payment, fop) 

 3.3 Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

ΜΔΡΟ 4. Πνιπκεξήο δηαθαλνληζκφο ζπλαιιαγψλ Αγνξάο 

 4.1 Βαζηθέο ξπζκίζεηο 

 4.2 Γηαδηθαζία πνιπκεξνχο δηαθαλνληζκνχ 

ΜΔΡΟ 5. Γηκεξήο δηαθαλνληζκφο ζπλαιιαγψλ Αγνξάο 

 5.1 Πεξηπηψζεηο δηκεξνχο δηαθαλνληζκνχ 

 5.2 Όξνη δηαθαλνληζκνχ. 

ΜΔΡΟ 6. Γηκεξήο δηαθαλνληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ Γηακεζνιαβεηή 

 6.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

 6.2 Όξνη απνδνρήο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ 

 6.3 Πξναηξεηηθά ζηνηρεία εληνιήο δηαθαλνληζκνχ 

 6.4 πλζήθεο «Αλακνλή» (Hold) θαη «Διεχζεξε» (Release) 

 6.5 Σαχηηζε εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ 

 6.6 Σξνπνπνίεζε εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ 

 6.7 Αθχξσζε εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ 

 6.8 Όξνη δηαθαλνληζκνχ 

 6.9 Κχθινη δηαθαλνληζκνχ 

 6.10 Δλεκεξψζεηο 

    

ENOTHTA IV. ΤΠΔΡΗΜΔΡΙΑ  
ΜΔΡΟ 1. Βαζηθέο ξπζκίζεηο 

 1.1 Πεξηπηψζεηο ππεξεκεξίαο 

 1.2 Δλεκέξσζε. 

ΜΔΡΟ 2. Γηαρείξηζε ππεξεκεξίαο 

 2.1 πλαιιαγή θάιπςεο ππνρξεψζεσλ παξάδνζεο απφ ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 

 2.2 Δπηκέξνπο δηθαηψκαηα ηεο Τ.ΔΚ 

 2.3 πλαιιαγέο θάιπςεο απφ ηελ Τ.ΔΚ 

 2.4 Δθθαζαξηζηηθφο ζπκςεθηζκφο 

 2.5 Τπνινγηζκφο δεκίαο θαη ηξφπνο θάιπςεο ηεο 

 2.6 Υξήζε ή εθπνίεζε αζθαιεηψλ 

 2.7 Δπηζηξνθέο ζην δηθαηνχρν Γηαθξηηήο Μεξίδαο 

 2.8 Αθεξεγγπφηεηα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

ENOTHTA V. ΜΔΣΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ  
ΜΔΡΟ 1. Δίδε κέηξσλ θαη πεξηπηψζεηο επηβνιήο ηνπο 

 1.1 Δίδε κέηξσλ 

 1.2 Πεξηπηψζεηο επηβνιήο ησλ κέηξσλ 

ΜΔΡΟ 2. Γηαδηθαζία επηβνιήο ησλ κέηξσλ 

 2.1 Αξκφδηα φξγαλα  

 2.2 Δπαλέιεγρνο απνθάζεσλ 

 2.3 Δθηέιεζε απνθάζεσλ 

 2.4 Κνηλνπνίεζε απνθάζεσλ 

ΜΔΡΟ 3. Δπαγγεικαηηθφ απφξξεην 

 3.2 Δλεκέξσζε 

    

ENOTHTA VI. ΥΡΔΩΔΙ 
ΜΔΡΟ 1. Γηθαηψκαηα ηεο Τ.ΔΚ 

 1.1 Γηθαηψκαηα γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο 

 1.2 πλδξνκέο θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Τ.ΔΚ 

ΜΔΡΟ 2. Γηθαηψκαηα γηα κεζνιάβεζε ηεο Τ.ΔΚ. ζε εηζπξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ 

 2.1 Γηθαηψκαηα 

 2.2 Τπνινγηζκφο θαη θαηαβνιή δηθαησκάησλ 

 2.3 Μεηαβνιέο δηθαησκάησλ 

 
ENOTHTA VII. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 1.1 Ιζρχο, θαηαξγνχκελεο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
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 Πεδίν Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 

 1. O παξψλ Καλνληζκφο θαη νπνηαδήπνηε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο 

ηνπ ζα δεζκεχεη, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηα πξφζσπα θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ξπζκηδφκελσλ απφ απηφλ ζπλαιιαγψλ θαη ελ γέλεη ηα 

πξφζσπα ζηα νπνία αθνξά ν Καλνληζκφο ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν. 

 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

ζχκθσλα θαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ηεθκαίξεηαη φηη ν αηηψλ απνδέρεηαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ θαη αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ σο 

επίζεο ην γεγνλφο φηη εγγπάηαη ηα ππφινηπα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, πθηζηάκελα ή κέιινληα λα 

απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα απηή, φηη ζε πεξίπησζε κε επάξθεηαο ηεο κεξίδαο κέινπο γηα ηελ θάιπςε 

ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ππεξεκεξία, ην ελαπνκείλαλ κέξνο ηεο δεκίαο ή ηνπ ειιείκκαηνο, 

ζα επηβαξχλεη ζπκκέηξσο ηελ κεξίδα ηνπ φπσο εηδηθφηεξα ζηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη. 

Αληίζηνηρα, δεζκεχνληαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

ηα Μέιε Αγνξάο θαη νη Υεηξηζηέο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο 

ηδηφηεηαο Μέινπο θαη Υεηξηζηή θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Καλνληζκνχο ή ηεο Καλνληζηηθήο 

θχζεσο Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 3. Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ πξνβιέπνληαη ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ πξφζσπα ηα νπνία 

δελ είλαη Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, Υεηξηζηέο ή Μέιε Αγνξάο, αιιά ζπλδένληαη ζπκβαηηθψο κε απηά, 

ελδεηθηηθψο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ βνεζνχ εθπιεξψζεσο ή 

ηνπ πξνζηεζέληνο, ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, νη Υεηξηζηέο θαη ηα Μέιε Αγνξάο, θαηά πεξίπησζε, 

νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ ππνδείμεηο ηεο Τ.ΔΚ. 

ηε δέζκεπζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ. 

 4. Η επαξθήο γλψζε θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη απηνηειήο 

ππνρξέσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δελ ηα 

απαιιάζζεη ζε θακία πεξίπησζε απφ άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία 

ή επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, επνπηηθή αξρή. 

 5. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Γίθαην ησλ πκβάζεσλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε, ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο απνδεθηέο πξαθηηθέο ηεο 

θεθαιαηαγνξάο, κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλδερφκελε κε ηζρχο θάπνηαο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ ζίγεη ηελ ηζρχ θαη δεζκεπηηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ. 

 6. Δθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ξεηά ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, φπνπ γίλεηαη ζε απηφλ αλαθνξά ζε 

λφκνπο, θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, θαλνληζκνχο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

θνηλνηηθέο νδεγίεο ή θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο θαη γεληθφηεξα ζε θείκελα ζεζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

λννχληαη ηα παξαπάλσ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
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ENOTHTA I.   ΟΡΙΜΟΙ - ΓΔΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

 ΜΔΡΟ 1. Οξηζκνί 

 Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ λννχληαη σο: 

 1. Αγνξά: Κάζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη θάζε πνιπκεξήο κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο (Π.Μ.Γ.) 

ηνπ  λ.144(η)2007 πνπ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ  Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (Υ.Α.Κ.) κε 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θηλεηέο αμίεο, ησλ νπνίσλ νη ζπλαιιαγέο εθθαζαξίδνληαη θαη 

δηαθαλνλίδνληαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ηεο Τ.ΔΚ. Ωο Αγνξέο ηνπ  Υ.Α.Κ. λννχληαη, γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ παξφληνο,  νη Ρπζκηδφκελεο Αγνξέο θαη ε Νέα Αγνξά θαη θάζε άιιε Αγνξά ηνπ 

Υ.Α.Κ. πνπ ήζειε ππαρζεί ζηνλ παξφληα νξηζκφ. 

 2. Αλνηρηέο Θέζεηο (αγνξάο ή πψιεζεο): Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

θαηαξηηζζείζεο ζηελ Αγνξά ζπλαιιαγέο (αγνξάο ή πψιεζεο) πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξνο 

εθθαζάξηζε απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαη δελ έρνπλ αθφκε δηαθαλνληζζεί. ε θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή σο Αλνηρηέο Θέζεηο, κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα, Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο λννχληαη νη 

Θέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί θαηά ηηο δπν πξνεγνχκελεο 

εξγάζηκεο εκέξεο (Σ-2, Σ-1) θαη δελ έρνπλ αθφκε δηαθαλνληζζεί, ηπρφλ εθθξεκφηεηεο απφ 

ζπλαιιαγέο πξνεγνχκελσλ ησλ σο άλσ εκεξψλ ζπλαιιαγψλ, σο θαη απφ θαηαξηηζζείζεο 

ζπλαιιαγέο ηεο ίδηαο εκέξαο (Σ). 

 3. Δθδφηεο ή Δθδφηξηα: Σν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί ή εληαρζεί 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε Αγνξά θαη θαηαρσξεζεί ζην  Κ.Α.Μ. ή ηνπ νπνίνπ νη θηλεηέο αμίεο 

παξαθνινπζνχληαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην  Κ.Α.Μ. ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Κ.Α.Μ. 

 4. Δθδφηεο: Πξνθεηκέλνπ πεξί πιινγηθψλ  Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ ζεκαίλεη  ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ 

Οξγαληζκνχ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ή ηελ Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Μεηαβιεηνχ Κεθαιαίνπ εάλ 

δε πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ ακνηβαίν θεθάιαην ε πξνβιεπφκελε ζηελ Οδεγία  85/611/ΔΟΚ 

Γηαρεηξίζηξηα Δηαηξεία. 

 5. Δθθαζαξηζηηθά Μέιε: Σα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγεί ε Τ.ΔΚ. ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Δθηφο εάλ άιισο 

νξίδεηαη ξεηά, φπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αλαθέξεηαη ν φξνο «Δθθαζαξηζηηθά Μέιε» (ζε 

εληθφ ή πιεζπληηθφ αξηζκφ) λννχληαη ηφζν ηα Άκεζα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε φζν θαη ηα Γεληθά 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε. 

 6. Μεξίδηα Γ.Α.Κ.: ζεκαίλεη ηηο αμίεο πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ Αγνξά 

Γηαπξαγκαηεχζηκσλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ. 

 7. Μεξηδηνχρνο Μεξηδίσλ ΓΑΚ: Ο επελδπηήο πνπ θαηέρεη Μεξίδηα Γ.Α.Κ. θαη ηεξεί ζην ΚΑΜ Μεξίδα 

Δπελδπηή. 

 8. Τ.ΔΚ.: Η Τπεξεζία ηνπ Υ.Α.Κ. πνπ ελεξγεί σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 9. Υ.Α.Κ.:  Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ 

 10. Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ.:  Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ θαη 

Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Αμηψλ πνπ εθδίδεηαη κε Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΥΑΚ 

φπσο εθάζηνηε δχλεηαη λα ηξνπνπνηείηαη. 

 11. Καλνληζκφο ηεο Αγνξάο: Οη λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο θχζεσο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία Αγνξάο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  

12. 

 

Καλνληζκφο: Ο παξψλ Καλνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ 
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Αμηψλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή. 

 13. Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο: Σν θεθάιαην αζθαιεηνδνηηθνχ ραξαθηήξα,  πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Τ.ΔΚ. γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πζηήκαηνο απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ην 

νπνίν, σο θεθάιαην αιιειναζθαιηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζε πεξίπησζε κε επάξθεηαο ηεο κεξίδαο 

Μέινπο γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ππεξεκεξία Μέινπο ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνινίπνπ ηεο δεκίαο, βαξχλνληαο ζπκκέηξσο ηηο κεξίδεο ησλ ινηπψλ 

Μειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην, κεηψλνληαο αλαιφγσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. 

 14. Λνγαξηαζκφο Αμηψλ: Ο Λνγαξηαζκφο Αμηψλ Μεξίδαο ζην Κ.Α.Μ. θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ., πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη ησλ Μεηαβαηηθψλ 

Λνγαξηαζκψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ σο άλσ Καλνληζκφ. Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

αλαθέξεηαη ν φξνο «Λνγαξηαζκφο Αμηψλ» λνείηαη ν Λνγαξηαζκφο Αμηψλ Μεξίδαο ζην  Κ.Α.Μ. 

αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο. 

 15. Λνγαξηαζκφο Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ: Ο ινγαξηαζκφο πνπ δηαηεξεί Υεηξηζηήο ζην Κ.Α.Μ. ή, φπνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζε άιιν αληίζηνηρν ζχζηεκα, γηα ην δηαθαλνληζκφ επί θηλεηψλ αμηψλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, νη Λνγαξηαζκνί Υεηξηζηή ζην  Κ.Α.Μ. ζεσξνχληαη σο Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ 

Αμηψλ. 

 16. Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο: Ο ινγαξηαζκφο πνπ δηαηεξεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ζην χζηεκα 

γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 17. Λνγαξηαζκφο Υεηξηζηή: Ο Λνγαξηαζκφο Υεηξηζηή Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ Μεξίδαο πνπ θηλεί 

Υεηξηζηήο ζην Κ.Α.Μ. ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Κ.Α.Μ. 

 18. Λνγαξηαζκφο Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ: Ο ινγαξηαζκφο πνπ δηαηεξεί Υεηξηζηήο ζε 
ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Τ.ΔΚ. Φνξέα Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ γηα ην ρξεκαηηθφ 
δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 

 19. Μέινο Αγνξάο: Σα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο 
πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. 

 20. Μεξίδεο (Κ.Α.Μ.): Οη Μεξίδεο πνπ ηεξνχληαη ζην  Κ.Α.Μ. ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ., φπσο ηδίσο ε Μεξίδα Δπελδπηή, ε Μεξίδα Μέινπο θαη, θαηά ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαθξίζεηο ηνπο, νη Μεξίδεο Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή. Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 
αλαθέξεηαη ν φξνο «Μεξίδα» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ. λνείηαη ε 
Μεξίδα ζην  Κ.Α.Μ. αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ξεηά. 

 21. Μεξίδα Μέινπο: Η Μεξίδα πνπ δηαηεξεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ζην  Κ.Α.Μ. ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Κ.Α.Μ. 

 22. Με Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο: Σν Μέινο ηεο Αγνξάο πνπ δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 
Μέινπο θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαξηίδεη κε έλα 
ηνπιάρηζηνλ Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 23. Όξην πγθέληξσζεο Θέζεο: Σν φξην πνπ ζέηεη ε Τ.ΔΚ. ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε σο πξνο ηε 
δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ζέζεο ή δηαηήξεζεο αλνηρηήο ζέζεο απφ ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 24. Πηζηνπνηεκέλνο Δθθαζαξηζηήο: Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ Τ.ΔΚ. γηα 

ηελ άζθεζε ζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο εξγαζηψλ  ππεχζπλνπ εθθαζάξηζεο ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ ή ην νπνίν πξνζσξηλά κπνξεί λα εθπξνζσπεί Μέινο ζχκθσλα κε ηα ζηελ 

Ννκνζεζία ηνπ ΥΑΚ πξνβιεπφκελα. 

 25. Πηζησηηθά Όξηα: Σα φξηα πνπ ζέηεη ε Τ.ΔΚ. ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα 
εηζαγσγήο εληνιψλ θαη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηελ Αγνξά απφ ηα Μέιε Αγνξάο. 

 26. χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (Κ.Α.Μ.): Σν κεραλνγξαθηθφ - ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαηαρψξηζεο θαη 
παξαθνινχζεζεο ζε ινγηζηηθή κνξθή θηλεηψλ αμηψλ, παξαθνινχζεζεο ησλ επ' απηψλ 
κεηαβνιψλ θαη ελ γέλεη δηεμαγσγήο ησλ πξάμεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ θηλεηέο αμίεο. 
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 27. χζηεκα: Σν χζηεκα Δθθαζάξηζεο ησλ πλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ Αμηψλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή 
πνπ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Τ.ΔΚ. θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ. 

 28. Σ: Η εκέξα θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Οη εκέξεο Σ+1 θαη Σ+2 αληηζηνηρνχλ ζηελ πξψηε θαη 
δεχηεξε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

 29. Φνξέαο Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ: Κεληξηθή Σξάπεδα ή άιινο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο 
πιεξσκψλ ή δηαθαλνληζκνχ ή πηζησηηθφ ίδξπκα κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη απφ ην ΥΑΚ ν 
ρξεκαηηθφο δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ζρέζε κε ην χζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηνπ παξφληνο θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΚ. 

  30. Υεηξηζηήο: Υεηξηζηήο ζην  Κ.Α.Μ., πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Υεηξηζηή, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ Καλνληζκνχ Δθθαζάξηζεο Κ.Α.Μ. πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαθαλνληζκνχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ. 

 ΜΔΡΟ 2. Γεληθέο ξπζκίζεηο 

 2.1 Η Τ.ΔΚ. σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ Αμηψλ ζε 
Λνγηζηηθή Μνξθή 

  1. Η Τ.ΔΚ. είλαη Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ 
Αμηψλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή (ην «χζηεκα») θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή είλαη αξκφδηα 
γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζε Αγνξά ηνπ Υ.Α.Κ. 

  2. Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ πξνβιέπεηαη ν φξνο θηλεηέο αμίεο λννχληαη, εθηφο 
εάλ άιισο νξίδεηαη ξεηά, νη εθάζηνηε εηζεγκέλεο ζε Αγνξά θηλεηέο αμίεο πνπ είλαη 
θαηαρσξηκέλεο ή παξαθνινπζνχληαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην Κ.Α.Μ. 

  3. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα αλαιακβάλεη ηελ 

εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ πνπ δηεμάγνληαη κέζσ Αγνξψλ, νη νπνίεο δελ ηεινχλ ππφ 

ηε δηαρείξηζε ηνπ Υ.Α.Κ., σο θαη ζπλαιιαγψλ εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή άιισλ 

ξπζκηδφκελσλ θαηά λφκν ππνδνκψλ αγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

  4. Η εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κέζσ ηνπ πζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί 

ειεθηξνληθά. ηηο πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ή 

άιισλ έθηαθησλ γεγνλφησλ ή αλσηέξαο βίαο, ε εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ δελ 

δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο εθφζνλ ηνχην δελ είλαη εθηθηφ, αιιά κε 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο πνπ νξίδεη ε Τ.ΔΚ. ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. 

  5. ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε, ε Τ.ΔΚ. δχλαηαη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο 

θάιπςεο θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο ππεξεκεξίαο γηα 

ην θιείζηκν φισλ ησλ ζέζεσλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζε ζρέζε κε ην χζηεκα ή 

κε άιια ζπζηήκαηα ή θαη, εθηφο ζπζηεκάησλ, κεραληζκνχο εθθαζάξηζεο ηεο Τ.ΔΚ., 

αθφκε θαη αλ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δελ είλαη σο πξνο φιεο ππεξήκεξν. Η Τ.ΔΚ. 

δηθαηνχηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί αζθάιεηεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξνο 

θάιπςε δεκίαο απφ ππεξεκεξία ηνπ πξνεξρφκελεο απφ ηελ εθθαζάξηζε άιισλ 

ζπλαιιαγψλ εθ ησλ αλσηέξσ ζε ζρέζε κε απηέο γηα ηηο νπνίεο ε ζρεηηθή αζθάιεηα 

έρεη παξαζρεζεί, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαιπθζεί ηπρφλ δεκία απφ ππεξεκεξία ηνπ 

απφ ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ε ζρεηηθή αζθάιεηα παξαζρέζεθε. 

  6. Ο δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ σο θαη νη πάζεο θχζεσο κεηαβηβάζεηο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε, δηελεξγνχληαη απφ  ην  Κ.Α.Μ. ζχκθσλα κε 

θαηάζηαζε πνπ ηεο δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ζε θαζεκεξηλή ή θαη ζε έθηαθηε βάζε ε 

Τ.ΔΚ. Η Τ.ΔΚ. δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε βάζεη αιγνξίζκνπ ζε πνιπκεξή σο θαη ζε 

δηκεξή βάζε, θαζνξίδνληαο ηα πξνο δηαθαλνληζκφ δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο. 

  7. Η Τ.ΔΚ. επζχλεηαη σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη 

πξνζήθνπζα εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ, σο θαη γηα ηελ νξζή θαηαρψξηζε ησλ 

ρνξεγεζέλησλ ζε απηή ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα 

2261



Καλνληζκφ. 

  8. ε θάζε πεξίπησζε, ε Τ.ΔΚ. δελ ππέρεη επζχλε ζπκβαηηθή ή εμσζπκβαηηθή, παξά 

κφλν γηα δφιν ή βαξεία ακέιεηα. Η Τ.ΔΚ. ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςε ιεηηνπξγηθψλ  πξνβιεκάησλ  ζηα  ζπζηήκαηα  πνπ  δηαρεηξίδεηαη  θαη  

επηδηψθεη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Η 

Τ.ΔΚ. δελ ππέρεη επζχλε: 

   α) γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, νη 

Υεηξηζηέο, ηα Μέιε ηεο Αγνξάο ή νπνηνζδήπνηε ηξίηνο ιφγσ γεγνλφησλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία, φπσο, ελδεηθηηθά, απφ πφιεκν, απεξγίεο, 

θηλήκαηα, ζηάζεηο, θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, επηδεκίεο, δηαθνπή παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έιιεηςε θαπζίκσλ ή πξψησλ πιψλ, κε ιεηηνπξγία, 

δπζιεηηνπξγία ή θαηάξξεπζε ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη, ελ γέλεη, 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, επηηάμεηο, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, αδπλακία 

κεηαθνξψλ ή άιιεο αηηίεο αλεμάξηεηεο απφ ηε ζέιεζε ηεο Τ.ΔΚ. 

   β) γηα απνθαηάζηαζε δεκίαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, Υεηξηζηή, Μέινπο ηεο 

Αγνξάο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ αδπλακίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ ηνπ πζηήκαηνο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, αθφκε θαη πξνζσξηλή, 

ή ιφγσ απψιεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην χζηεκα ή ιφγσ 

νπνηαζδήπνηε δφιηαο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο ή δεδνκέλσλ ηνπ απφ ηξίηνπο. 

  9. Η Τ.ΔΚ. ηεξεί ζε ειεθηξνληθφ ή άιιν κέζν ηεο επηινγήο ηεο ηζηνξηθφ αξρείν κε ηα 

ζηνηρεία εθθαζάξηζεο θαη ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο, επί 

εμαεηία απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν απηέο δηελεξγήζεθαλ. 

 2.2 Αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ 

  1. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εθηάθηνπ αλάγθεο, ε Τ.ΔΚ. κπνξεί κεηά 

απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα απνθαζίδεη ηελ αλαζηνιή ηεο 

ιεηηνπξγίαο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ γηα ιφγνπο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ, θαζνξίδνληαο κε ηελ νηθεία 

απφθαζε ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, σο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαη αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα. 

  2. Οη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ηειεί ζε αλαζηνιή ε ιεηηνπξγία ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη γηα 

ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 2.3 Δλεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 Υσξίο λα ζίγνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη ηεο Δλφηεηαο IV, ε Τ.ΔΚ. ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο  ζε θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ 

πνπ θαηαξηίδνληαη ζε Αγνξά: 

  α) Καηά ην ζηάδην ηεο γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ  ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙ. 5.9.4. 

   (i) Όηαλ ν θσδηθφο ΟΑΗ ζην Υ.Α.Κ. δελ αληηζηνηρεί ζηνλ Λνγαξηαζκφ 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ πνπ έρεη δεισζεί απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο πνπ 

εθθαζαξίδεη ηε ζπλαιιαγή ή απφ άιιν Υεηξηζηή, ζηνλ νπνίν έρεη κεηαηεζεί ν 

δηαθαλνληζκφο ηεο ζπλαιιαγήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙ. 5.9.3. 

   (ii) ε θάζε πεξίπησζε πνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο πνπ εθθαζαξίδεη ηε ζπλαιιαγή 

ή ν Υεηξηζηήο, ζηνλ νπνίν έρεη κεηαηεζεί ν δηαθαλνληζκφο ηεο ζπλαιιαγήο, δελ 

πξνβεί ζε γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο εθθαζάξηζεο. 

  β) Καηά ην ζηάδην ηνπ δηαθαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπηεηαη ζηελ Δλφηεηα ΙΙΙ. ΜΔΡΟ 4; 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή ν Υεηξηζηήο, ζηνλ νπνίν 

έρεη κεηαηεζεί ν δηαθαλνληζκφο, δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζην 
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δηαθαλνληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 2.4 Απφξξεην 

  1. Η ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο δηέπεηαη απφ ηηο πεξί επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ 

δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ Νφκνπ. 

  2. Η παξνρή απφ ηελ Τ.ΔΚ. θαηαρσξνχκελσλ απφ απηή ζηνηρείσλ επηηξέπεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηνχην νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ή ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ. 

 2.5 Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 

  1. Κάζε δηαδηθαζηηθή ή ηερληθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τ.ΔΚ. 
πνπ δεκνζηνπνηείηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ή ζε άιιν πξφζθνξν κέζν 
δεκνζηνπνίεζεο ηεο επηινγήο ηεο, σο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. Οη απνθάζεηο 
θαη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο απηέο δεζκεχνπλ ηα πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζην Πεδίν 
Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζε απηφ φξνπο θαη 
θαηά ηνπο φξνπο ηζρχνο ηνπο. Όπνπ ζην παξφληα Καλνληζκφ γίλεηαη αλαθνξά ζε 
απνθάζεηο ή άιιε ελέξγεηα ηεο Τ.ΔΚ., εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, εθηφο εάλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ νηθεία δηάηαμε. 

 ENOTHTA II.  ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 ΜΔΡΟ 1. Γεληθέο ξπζκίζεηο 

 1.1 Πεδίν εθαξκνγήο 

  1. Η παξνχζα Δλφηεηα θαζνξίδεη: 

   α) Σνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ σο 

ζπκκεηερφλησλ ζην χζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 2. 

   β) Σα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο Λνγαξηαζκνχο Δθθαζάξηζεο θαη ηνπο 

Λνγαξηαζκνχο Γηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 3. 

   γ) Σνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 4. 

   δ) Σε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην ΜΔΡΟ 5. 

  2. Ωο ζπλαιιαγέο λννχληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο, νη ζπλαιιαγέο επί 

θηλεηψλ αμηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζε Αγνξά Γηαρεηξηζηή αγνξάο. Ωο πξνο ηηο 

πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη εληφο Αγνξάο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 4 ηεο παξαγξάθνπ 1.3. ηνπ παξφληνο ΜΔΡΟΤ, νη δηαηάμεηο  ηεο 

παξαγξάθνπ 5.6. (5.6.1. έσο 5.6.3.), ηεο παξαγξάθνπ 5.7. (5.7.1. έσο 5.7.2.), ηεο 

παξαγξάθνπ 5.8. (5.8.1 έσο 5.8.2) ηεο παξνχζαο ΔΝΟΣΗΣΑ, σο θαη νη δηαηάμεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ΔΝΟΣΗΣΑ IV εθηφο απφ απηέο ηνπ Μέξνπο 1 θαη ηεο 

ππνπεξίπησζεο 5 ηεο παξαγξάθνπ 2.2. ηεο ΔΝΟΣΗΣΑ IV. Οη σο άλσ 

πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγέο δηαθαλνλίδνληαη δηκεξψο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ΔΝΟΣΗΣΑ III θαη θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΜΔΡΟΤ 5 απηήο. Γηκεξψο δηαθαλνλίδνληαη επίζεο θαη νη πξάμεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη επ' νλφκαηη Γηακεζνιαβεηή θαη εθηεινχληαη ζε δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ΔΝΟΣΗΣΑ III. 
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  3. ηα Μεξίδηα Γ.Α.Κ. πνπ εηζάγνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά ηνπ Υ.Α.Κ. 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηα άξζξα 8(Α) έσο 

8(Γ) ησλ Καλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε Λεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ 

Απνζεηεξίνπ θαη Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Αμηψλ.  Όπνπ ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο 

αλαθέξεηαη ν φξνο «Δθδφηξηα» ή «Δθδφηξηα Δηαηξεία» λνείηαη ν Δθδφηεο Μεξηδίσλ 

Γ.Α.Κ.  Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο «επελδπηήο» ή «κέηνρνο» λνείηαη ν Μεξηδηνχρνο 

Μεξηδίσλ Γ.Α.Κ. θαη φπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «αμίεο» ή «κεηνρέο» λννχληαη ηα 

Μεξίδηα Γ.Α.Κ. 

 

 1.2 Πξνζεζκία εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ 

  1. Η εθθαζάξηζε θαη ν δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ επί αμηψλ θαη νκνινγηψλ 

νινθιεξψλνληαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή 

ηνπο (Σ+2). 

  2. Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ πξνβιέπεηαη ν φξνο πξνζεζκία εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνχ πνπ αθνξά ζε ζπλαιιαγέο λνείηαη ε Σ+2. 

 1.3 Δπζχλε Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

  1. Οη ζπλαιιαγέο θαηαξηίδνληαη ζε Αγνξά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζε 

απηέο Μειψλ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. 

  2. Κάζε Μέινο Αγνξάο δειψλεη κε ηελ εληνιή αγνξάο ή πψιεζεο, πνπ εηζάγεη πξνο 

θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο ζηελ Αγνξά, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο πνπ ην εθπξνζσπεί θαη 

ην νπνίν ζα είλαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αγνξαζηή ή πσιεηή, αληίζηνηρα, ππεχζπλν 

έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

  3. Με ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλαιιαγήο αγνξάο ή πψιεζεο, ην δεινχκελν Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο ππνθαζίζηαηαη απηνδίθαηα ζηε ζέζε ηνπ Μέινπο Αγνξάο σο 

αληηζπκβαιιφκελνπ αγνξαζηή ή πσιεηή, πνπ ηελ θαηήξηηζε, θαη επζχλεηαη έλαληη ηεο 

Τ.ΔΚ. γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. Σπρφλ αθπξφηεηα ή αθπξσζία ή άιιε 

πιεκκέιεηα ησλ εληνιψλ ή παξαγγειηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαξηίζηεθε ε 

ζπλαιιαγή, δελ επεξεάδνπλ ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο. Κάζε αληίζεηε ζπκθσλία είλαη 

άθπξε. 

  4. ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο απφ αληηζπκβαιιφκελν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ην 

Μέινο θαζίζηαηαη ππεξήκεξν θαη ε Τ.ΔΚ. αλαιακβάλεη ηελ εθπιήξσζε έλαληη ησλ 

δηθαηνχρσλ αληηζπκβαιινκέλσλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

  
 
 
ΜΔΡΟ 2. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε 

 2.1 Πξφζβαζε ζην χζηεκα 

 

 

 1. Πξφζβαζε ζην χζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ έρνπλ ε Τ.ΔΚ. σο 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, σο θαη ηα Μέιε Αγνξάο θαη 

νη Υεηξηζηέο γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο δηάξζξσζεο ηεο εθθαζάξηζεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.9. 

  2. Η ηδηφηεηα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο είλαη πξνζσπνπαγήο, δελ κεηαβηβάδεηαη θαη 

δελ εθρσξείηαη ζε ηξίην. 

  3. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε επζχλνληαη γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζήο ηνπο ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Η επζχλε απηή πεξηιακβάλεη θάζε 

πξάμε ή παξάιεηςε ησλ νξγάλσλ πνπ ηα αληηπξνζσπεχνπλ, ησλ βνεζψλ 

εθπιήξσζεο θαη ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπο, ηδίσο ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα ηελ πξφζβαζε ζην χζηεκα πξνο εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 2.2 Καηεγνξίεο Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ 
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  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε δηαθξίλνληαη ζε Άκεζα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη Γεληθά 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε. 

  2. Ωο Άκεζα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε λννχληαη εθείλα πνπ δηθαηνχληαη λα εθθαζαξίδνπλ κφλν 

ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα ίδηα σο Μέιε Αγνξάο. Σα Άκεζα Δθθαζαξηζηηθά 

Μέιε δε δηθαηνχληαη λα αλαιάβνπλ πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη 

κέζσ άιισλ Μειψλ ηεο Αγνξάο. 

  3. Ωο Γεληθά Δθθαζαξηζηηθά Μέιε λννχληαη εθείλα πνπ δηθαηνχληαη λα εθθαζαξίδνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα δεινχκελα απφ απηά θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Μέιε Αγνξάο. 

  4. χκπησζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Άκεζνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη ηνπ Γεληθνχ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην ίδην πξφζσπν δελ απνθιείεηαη. 

  

2.3 

 

Με Δθθαζαξηζηηθά Μέιε 

  1. Μέιε Αγνξάο πνπ δελ έρνπλ ηδηφηεηα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο δελ δηθαηνχληαη λα 
κεηάζρνπλ ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα ελ ιφγσ Μέιε λννχληαη, γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ παξφληνο, σο Με Δθθαζαξηζηηθά Μέιε. 

  2. Κάζε Με Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ ζα 
δηεμάγεη, λα έρεη δηνξίζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Αγνξάο. Θεσξείηαη φηη έρεη δηνξηζηεί 
απφ απηφ Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, εάλ ην ηειεπηαίν πξνβαίλεη ζε δήισζε ηνπ Με 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.4.5. 

 2.4 Απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

 2.4.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο 

  1. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ην ππνςήθην πξφζσπν 

πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο πξέπεη λα πιεξνχληαη ηφζν θαηά 

ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο φζν θαη ζε ζπλερή βάζε θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

  2. Σελ ηδηφηεηα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ή Δ.Π.Δ.Τ., φπσο νξίδνληαη ζην  λ.144(Ι)/2007 θαη ηελ Οδεγία 2004/39/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ή 

ππνθαηάζηεκα ζηελ  Κχπξν. Καη’ εμαίξεζε, γίλνληαη δεθηά σο Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ηα 

εμ απνζηάζεσο, ήηνη ρσξίο λα έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Κχπξν, 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή νη Δ.Π.Δ.Τ. θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, εθφζνλ: 

   α) αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ζχζηεκα άπισλ ηίηισλ ηνπ θξάηνπο απηνχ 

έρνπλ ζπλδεζεί κε αληίζηνηρε αγνξά θαη ζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Υ.Α.Κ., 

ιεηηνπξγνχλ βάζεη θνηλήο πιαηθφξκαο κε ρξήζε θνηλήο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

θαη έρνπλ πηνζεηήζεη ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ αληίζηνηρε 

αγνξά θαη ην ζχζηεκα ηνπ ΥΑΚ, θαζψο θαη 

   β) ηα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή νη Δ.Π.Δ.Τ. είλαη κέιε ή ζπκκεηέρνληεο ηφζν 

ζηελ νηθεία αγνξά ηνπ θξάηνπο απηνχ φζν θαη ζηελ αληίζηνηρε ηνπ ΥΑΚ. 

  3. Γηα λα γίλεη δεθηή σο Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο Δ.Π.Δ.Τ. ζα πξέπεη λα έρεη ηελ άδεηα ηεο 

θχιαμεο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φπσο νξίδεηαη ζην λ. 

144(η)/2007. 

  4. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Άκεζνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ην ππνςήθην 

πξφζσπν ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο ηεο 

Αγνξάο. 
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 2.4.2 Γηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο  

  1. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ην ππνςήθην πξφζσπν 

πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τ.ΔΚ. αίηεζε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.  Η 

αίηεζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ., 

ππέρεη δε ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ππνςεθίνπ φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο αηηνχκελεο ηδηφηεηαο. 

  2. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή απφ ην ππνςήθην πξφζσπν ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πάζεο θχζεσο δηαδηθαζηψλ πνπ εθδίδνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ, θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αηηεζείζα ηδηφηεηα. 

  3. Σν ππνςήθην πξφζσπν πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή θαη κεηαγελέζηεξα 

ζε ρξφλν πνπ νξίδεη ε Τ.ΔΚ., λα ππνβάιεη ζηελ Τ.ΔΚ. ππφκλεκα, κε ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα νξίδεη ζαθψο ηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα 

αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. ην ππφκλεκα απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ηδίσο, ζηελ νξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη ηερλννηθνλνκηθή 

ππνδνκή θαη επάξθεηα, ζηνπο κεραληζκνχο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνχ, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη απεηθφληζεο πνπ ζα δηαζέηεη ην ππνςήθην πξφζσπν γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί λα ζέηεη 

ζηε δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ ελδεηθηηθφ νδεγφ ππνκλήκαηνο, θαζνξίδνληαο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

  4. Σν ππνςήθην πξφζσπν πξέπεη λα γλσζηνπνηεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηπρφλ 

άιιεο ηδηφηεηέο ηνπ, ελδεηθηηθά σο κέινπο ρξεκαηηζηεξίσλ θαη νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή 

θνξέσλ εθθαζάξηζεο ή δηαθαλνληζκνχ, θαη λα παξέρεη ζηελ Τ.ΔΚ. θάζε αλαγθαίν 

ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηηο ηδηφηεηεο απηέο. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί λα δεηά 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο θαη ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο 

αξρέο ηνπ ππνςεθίνπ ζην πιαίζην ζπγθέληξσζεο θαη επαιήζεπζεο θξίζηκσλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο αίηεζεο ζηνηρείσλ. 

  5. Η Τ.ΔΚ. δηθαηνχηαη λα δεκνζηνπνηεί ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη λα θαζηζηά δεκφζηα 

γλσζηή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ πξνζψπνπ. 

  6. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ηνλ ππνςήθην ζηνηρείσλ, ε Τ.ΔΚ. δηθαηνχηαη, 

πέξαλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, λα δεηά θάζε άιιν πξφζζεην ή 

ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

αίηεζεο ή ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνβιεζέλησλ ή θαη ηελ απηνπξφζσπε παξάζηαζε 

ελψπηφλ ηεο εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπ ππνςεθίνπ, ηδίσο απηψλ πνπ 

πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ θαζήθνληα Πηζηνπνηεκέλνπ Δθθαζαξηζηή, θαζψο θαη λα 

πξνβαίλεη ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ. 

  7. Η Τ.ΔΚ. πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, 

κπνξεί λα δεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε εηθνληθέο ζπλεδξηάζεηο (mock clearing) ή ζε άιια 

ζελάξηα πξνζνκνίσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ δηαπξαγκάηεπζεο, εθθαζάξηζεο 

θαη δηαθαλνληζκνχ. 

  8. H Τ.ΔΚ. εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

Μπνξεί επίζεο λα αλαβάιεη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο, εάλ ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνζθνκίζηεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην δελ είλαη επαξθή ή επαξθψο ηεθκεξησκέλα 

γηα ηελ θξίζε ηεο. Η αίηεζε ζεσξείηαη απνξξηθζείζα, εάλ ν ππνςήθηνο δελ 

πξνζθνκίζεη εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαβνιήο ηα ζρεηηθψο δεηεζέληα απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

ζηνηρεία. Η απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην κέζα ζε εχινγν ρξφλν 

απφ ηε ιήςε ηεο. 

  9. Η Τ.ΔΚ. ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ 

θαη ην Γηαρεηξηζηή αγνξάο γηα θάζε έγθξηζε πνπ παξέρεη γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξαίηεζεο ή 

δηαγξαθήο ηνπ φπσο ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Πξνο 
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ηνχην ηνπο γλσζηνπνηεί επηθαηξνπνηεκέλν θάζε θνξά θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία ησλ 

Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ. 

 2.4.3 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

  1. Σα Άκεζα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 
ίζν κε ην ειάρηζην πξνβιεπφκελν ζην λφκν κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Δ.Π.Δ.Τ. πνπ 
παξέρνπλ ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

  2. Σα Γεληθά Δθθαζαξηζηηθά Μέιε πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 
ίζν κε ην ειάρηζην πξνβιεπφκελν ζην λφκν κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Δ.Π.Δ.Τ. πνπ 
παξέρνπλ ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο αλαδνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 

 2.4.4 Οξγαλσηηθή επάξθεηα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο  

  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε νξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη 
ηερλννηθνλνκηθή ππνδνκή θαη επάξθεηα θαη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη 
αζθαιείαο ζηνλ ηνκέα ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
γηα: 

   α) ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη νκαιή εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εθθαζάξηζε θαη ην 
δηαθαλνληζκφ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, 

   β) ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη νκαιή εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο πξνο απηά θαη απηψλ πξνο ηνπο πειάηεο 
ηνπο, ελδεηθηηθά σο πξνο ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή θηλεηψλ αμηψλ, ηελ 
είζπξαμε θαη θαηαβνιή κεηξεηψλ, ηελ παξνρή αζθαιεηψλ θαη πάζεο θχζεσο 
εγγπήζεσλ, 

   γ) ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζέζεσλ αλνηθηήο πψιεζεο ησλ 
πειαηψλ ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ ζηελ εθθαζάξηζε θαη 

   δ) ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

πξνο ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, ην Γηαρεηξηζηή αγνξάο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο ζπζηήκαηα θαη θνξείο πνπ ζπλδένληαη κε ην χζηεκα ηεο Τ.ΔΚ. ζην 

πιαίζην εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

  2. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ: 

   α) λα έρνπλ ζεζπίζεη θαη λα δηαηεξνχλ ππεξεζία εθθαζάξηζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη νη Πηζηνπνηεκέλνη 

Δθθαζαξηζηέο ηνπο, 

   β) λα είλαη Υεηξηζηέο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο  

Κ.Α.Μ. 

   γ) λα έρνπλ Μεξίδα Μέινπο ζην  Κ.Α.Μ. θαη λα είλαη Υεηξηζηέο ηεο ελ ιφγσ 

Μεξίδαο. 

  3. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί λα εμεηδηθεχεη ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

 2.4.5 Αλάιεςε ηεο εθθαζάξηζεο 

  1. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θάζε Γεληθφ 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δειψλεη ζην χζηεκα ην Μέινο ή ηα Μέιε Αγνξάο ησλ νπνίσλ 
ηηο ζπλαιιαγέο ζα εθθαζαξίδεη θαηά ηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε, σο θαη ην Πηζησηηθφ Όξην, 
φπσο νξίδεηαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, πνπ θαηαλέκεη γηα ηε ζρεηηθή 
ζπλεδξίαζε ζε θαζέλα εμ απηψλ. Η δήισζε απηή ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη δήισζε 
κεηάζεζεο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηα δεινχκελα απφ ην 
Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέιε Αγνξάο θαη αληίζηνηρα αλάιεςεο ηεο εθθαζάξηζεο απφ ην 
πξνβαίλνλ ζηε δήισζε Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο. Σν Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 
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δε δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγέο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνβεί 
ζηε δήισζε ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ. 

  2. Κάζε Άκεζν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δχλαηαη σο πξνο θάζε ζπλεδξίαζε λα θαηαξηίδεη θαη 
λα εθθαζαξίδεη ζπλαιιαγέο κφλν ζηελ έθηαζε ηνπ Πηζησηηθνχ Οξίνπ ηνπ, φπσο ηνπ 
απνδίδεηαη γηα ηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ην παξφληνο. 

  3. Μέιε ηεο Αγνξάο πνπ δελ δηαζέηνπλ Πηζησηηθφ Όξην δε δηθαηνχληαη λα πξνβαίλνπλ 
ζηελ εηζαγσγή εληνιψλ ζην ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο ζχκθσλα θαη κε 
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα  ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. 

 2.4.6 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα  

  1. Κάζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ 
Πηζηνπνηεκέλν Δθθαζαξηζηή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο ησλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ αλαιακβάλεη. ε θάζε πεξίπησζε ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη 
λα έρεη επαξθή αξηζκφ Πηζηνπνηεκέλσλ Δθθαζαξηζηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ 
θάζκαηνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλαιακβάλεη πξνο εθθαζάξηζε θαη ησλ εγγελψλ 
θηλδχλσλ. 

  2. Σν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ 
Δθθαζαξηζηή ζηελ ππεξεζία εθθαζάξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ δηαζέηεη θαζ' 
φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο εθθαζάξηζεο θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο 
ηεο Τ.ΔΚ., σο θαη ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζήο ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο 
ηνπ. Η αλαπιήξσζε κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ παξαπάλσ 
ηδηφηεηα. 

  3. Γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ Πηζηνπνηεκέλνπ Δθθαζαξηζηή, ην ππνςήθην πξφζσπν 
πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πνπ ζέηεη ε Τ.ΔΚ. 
Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα πθίζηαηαη φηαλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. πηζηνπνηείηαη ε 
γλσζηηθή επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ηερληθέο 
δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη ηεο Αγνξάο. 

  4. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα δειψλνπλ ζηελ Τ.ΔΚ. ηα ζηνηρεία ησλ 

Πηζηνπνηεκέλσλ Δθθαζαξηζηψλ πνπ δηνξίδνπλ, σο θαη θάζε κεηαβνιή απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ. 

  5. Οη δηνξηζκέλνη Πηζηνπνηεκέλνη Δθθαζαξηζηέο νθείινπλ, σο πξνο ηηο εξγαζίεο 

εθθαζάξηζε πνπ δηεμάγνπλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα παξέρνπλ ζηελ Τ.ΔΚ., 

ζην Γηαρεηξηζηή αγνξάο θαη ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θάζε ζηνηρείν θαη 

πιεξνθνξία ζε πξψηε δήηεζε. 

 2.4.7 Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο  

  1. Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ επηηξέπεηαη λα είλαη κφλν 

νη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε Πηζηνπνηεκέλνη Δθθαζαξηζηέο. Σα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε γλσζηνπνηνχλ ζηελ Τ.ΔΚ. ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη θάζε 

άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν, πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ., σο θαη θάζε κεηαβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

  2. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα ζέηνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο. 

Οθείινπλ επίζεο λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Τ.ΔΚ. ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, σο θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο ηεο Τ.ΔΚ. σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

  3. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζήθνπζα θαη ζχκθσλε κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ρξήζε ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη επζχλνληαη έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. γηα φπνηα δεκία πξνθχςεη απφ πξάμε 

ή παξάιεηςε ησλ ελ ιφγσ ρξεζηψλ. 

 2.4.8 Γηθαηψκαηα εγγξαθήο θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο - Υξεψζεηο 

  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ νινζρεξψο ηνηο κεηξεηνίο ζην ΥΑΚ 
θάζε είδνπο δηθαηψκαηα εγγξαθήο, εηήζηαο ζπλδξνκήο, ηέιε ζχλδεζεο κε ηα ζπζηήκαηα 
ηεο Τ.ΔΚ θαη ινηπέο ρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ην πκβνχιην ηνπ Υ.Α.Κ. ρεηηθέο 
ππνρξεψζεηο κπνξεί λα έρνπλ θαη ηα Με Δθθαζαξηζηηθά Μέιε. Οη πξνβιεπφκελεο 
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ρξεψζεηο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη, ελδεηθηηθά αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα Άκεζν 
ή Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή ηελ έθηαζε δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ρξήζεο απφ ην 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Τ.ΔΚ. 

  2. Σα δηθαηψκαηα εγγξαθήο θαηαβάιινληαη εθάπαμ κε ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο ηδηφηεηαο 
θαη δελ επηζηξέθνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηάο ηεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο ζπγρψλεπζεο. 

 2.4.9 Δηζθνξέο ππέξ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο  

  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο θαη λα 
θαηαβάιινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 2.4.10 χλδεζε κε δίθηπν γηα ηελ εθθαζάξηζε  

  1. Γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζην χζηεκα απαηηείηαη ε χπαξμε ζχλδεζεο ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο κε ην Γ.Υ.. ή κε φπνην άιιν δίθηπν ή ηξφπν ζχλδεζεο 

θαζνξίδεη ε Τ.ΔΚ. γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

  2. Σν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, ελδεηθηηθά λα 

ππνγξάθεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή ζχκβαζε απαηηείηαη  Υ.Α.Κ. γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχλδεζεο. 

 2.4.11 Δπηθνηλσλία ηεο Τ.ΔΚ. κε ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε  

  1. Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Τ.ΔΚ. θαη ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

εγγξάθσο, πεξηιακβαλνκέλσλ σο εγγξάθνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

  2. Κάζε αλαθνίλσζε ηεο Τ.ΔΚ. πξνο ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε πνπ αθνξά ηελ εθθαζάξηζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 

ζα δηαβηβάδεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

  3. Γηεχζπλζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ Τ.ΔΚ. είλαη απηή 

πνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο έρεη θαζνξίζεη ζηελ αίηεζή ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ζρεηηθήο ηδηφηεηαο. Κάζε αιιαγή δηεχζπλζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γλσζηνπνηείηαη 

εγγξάθσο ζηελ Τ.ΔΚ. 

  4. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, ε 

επηθνηλσλία ηεο Τ.ΔΚ. ζα γίλεηαη κε ηνλ Πηζηνπνηεκέλν Δθθαζαξηζηή πνπ ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο έρεη δειψζεη ζηελ Τ.ΔΚ. Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ε Τ.ΔΚ. ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

  5. Γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηελ Τ.ΔΚ. ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ζα πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη ζηα θαζ’χιε αξκφδηα φξγαλα ηεο Τ.ΔΚ., φπσο απηά αλαθνηλψλνληαη θάζε 

θνξά ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηή δηαδηθηπαθφ ηφπν. 

 2.4.12 Δλεκέξσζε ηεο Τ.ΔΚ.  

  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ Τ.ΔΚ. θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο εθθαζάξηζεο πνπ δηεμάγνπλ θαη ηνπο εγγελείο θηλδχλνπο, 

νπνηεδήπνηε ηνπο δεηείηαη απφ απηή. Δπίζεο νθείινπλ λα ηεο γλσζηνπνηνχλ, θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο επνπηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ηα εμήο: 

   α) ηηο ειεγκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ εγθεθξηκέλνπο ειεγθηέο εηήζηεο θαη 

εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο σο πξνο 

ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην, 

   β) ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, ηα ίδηα θεθάιαηα, ην 

ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο ή θαη ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα απηψλ, 
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θαζψο θαη ηηο νηθείεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

  2. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ Τ.ΔΚ. ζε θάζε πεξίπησζε 
κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ηνπο ρνξεγήζεθε απφ ηελ Τ.ΔΚ. ε έγθξηζε 
γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο ηδηφηεηαο. Δπίζεο, νθείινπλ λα ηελ ελεκεξψλνπλ 
νπνηεδήπνηε ζπληξέρεη ιφγνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθθαζάξηζε. Δλδεηθηηθά, ηέηνηνη ιφγνη ζπληζηνχλ ε χπαξμε 
ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηέιεπζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζε πξνζσξηλή 
αδπλακία σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ε επέιεπζε γεγνλφησλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, φπσο ε ιήςε απφθαζεο γηα 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο, δηάζπαζεο ή εμαγνξάο ηεο επηρείξεζεο απηνχ ή 
ε επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο. 

  3. Η Τ.ΔΚ. ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ηα ηεξνχκελα απφ απηή 
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπαξαγξάθσλ ζε πξψηε δήηεζε. 

 2.5 Τπνρξεψζεηο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 2.5.1 Τπνρξεψζεηο Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ 

 Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε 
ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. πληζηνχλ απηνηειείο ππνρξεψζεηο ηνπο ηδίσο: 

  1. Να δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, επηδεηθλχνληαο ηε δένπζα επηκέιεηα θαη 
θξνληίδα θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ 
πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο πξνο εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο εθπιήξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, 

  2. Να απέρνπλ απφ θάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ην θχξνο ηεο 
Τ.ΔΚ., ηνπ Γηαρεηξηζηή αγνξάο θαη γεληθφηεξα ηελ αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

  3. Να ζπκπεξηθέξνληαη ζε θάζε πεξίπησζε κε εππξέπεηα πξνο ηα φξγαλα ηεο Τ.ΔΚ. θαη ηνπο 
ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζηελ εθθαζάξηζε θαη ην 
δηαθαλνληζκφ θαη λα ζπκπξάηηνπλ φπνπ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν κε απηνχο γηα ηελ 
απνηξνπή ζπζηεκηθψλ θαη άιισλ εγγελψλ θηλδχλσλ, 

  4. Να αληαπνθξίλνληαη άκεζα, εηιηθξηλψο θαη πιήξσο ζε θάζε αίηεκα ηεο Τ.ΔΚ. γηα παξνρή 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε ελεκέξσζε πνπ ηεο παξέρνπλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ Καλνληζκφ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Τ.ΔΚ. απξφζθνπηα, ζπκκεηέρνληαο ζε 

ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο ή επηηξέπνληαο ζε φξγαλα ηεο Τ.ΔΚ. ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ 

ειέγρσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, 

  5. Να δηαζθαιίδνπλ ιεινγηζκέλε θαη ζχκθσλε κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζην 

χζηεκα, ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ε νκαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ, 

  6. Να εθαξκφδνπλ δηαξθψο απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, 

σο θαη απηψλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

  7. Να δηαζθαιίδνπλ ηε ζχκθσλε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, 

  8. Να παξέρνπλ πιήξε θαη έγγξαθε ελεκέξσζε πξνο ηα ηπρφλ ζπκβαιιφκελα κε απηά Μέιε 

Αγνξάο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε 

θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, 

  9. Να πξνβαίλνπλ ζε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Τ.ΔΚ. άκεζα ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο 

ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε Μέιε Αγνξάο ή άιια Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, 

  10. Να ηεξνχλ εκεξεζίσο ζηνηρεία αλά πειάηε πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ πειάηε ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ κεηά ην πέξαο θάζε εκέξαο εθθαζάξηζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη λα θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα, ζαθήλεηα θαη 

πιεξφηεηα ζηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχλ αλά πειάηε ηελ χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ εθθξεκνηήησλ, 
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ηηο πξνο δηαθαλνληζκφ ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, ηηο ηπρφλ παξαζρεζείζεο απφ ηνλ 

πειάηε ζε απηνχο εμαζθαιίζεηο, ηελ θίλεζε ησλ πάζεο θχζεσο ινγαξηαζκψλ ηνπ πειάηε 

ζε ζρέζε κε ηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, σο θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν ζρεηηθφ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πειάηε, 

  11. ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεκεξίαο θαη ελ γέλεη εθθξεκνηήησλ ζηελ εθθαζάξηζε, λα πξνβαίλνπλ 

ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ άξζε ηεο, ζπκπξάηηνληαο κε ηα απαξαίηεηα θαηά 

πεξίπησζε πξφζσπα, 

  12. Να ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο απνδεθηέο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη 

ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο νξίδνληαη βάζεη θαη ησλ εθάζηνηε θνηλνηηθψλ 

αξρψλ θαη θαλφλσλ. 

 2.5.2 Τπνρξεψζεηο ησλ Μειψλ Αγνξάο 

 Σα Μέιε ηεο Αγνξάο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε ηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ. πληζηνχλ απηνηειείο ππνρξεψζεηο ηνπο ηδίσο: 

  1. Να ηεξνχλ ηα Πηζησηηθά Όξηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ, 

  2. Να δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο θάιπςεο, ηδίσο φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο θάιπςεο ή 
πεξηνξηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, 

  3. Να ιακβάλνπλ θάζε αλαγθαίν κέηξν έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο γηα ηελ νκαιή εθθαζάξηζε 
ησλ ζπλαιιαγψλ 

  4. Να ζπκπξάηηνπλ κε ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε πνπ ζπλεξγάδνληαη, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο 
θαηαζηάζεσλ ππεξεκεξίαο, 

  5. Να ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ηπρφλ ζπζηάζεηο ή ππνδείμεηο ηεο Τ.ΔΚ. ράξηλ νκαιήο 
εθθαζάξηζεο. 

 2.6 Παξαίηεζε Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

 2.6.1 Παξαίηεζε 

  1. Παξαίηεζε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ρσξεί νπνηεδήπνηε ππφ ηνλ φξν 

πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξαθάησ ππνπαξαγξάθσλ. Η παξαίηεζε 

ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο. 

  2. Δθηφο εάλ δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ άιιν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ε 

παξαίηεζε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Άκεζνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα 

ηελ αλαζηνιή ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο Μέινπο ηεο Αγνξάο. 

 2.6.2 Πξνυπνζέζεηο παξαίηεζεο  

  1. Η παξαίηεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηελ Τ.ΔΚ. θαη ζπληζηά θαη θαηαγγειία 

ησλ ζπκθσληψλ πνπ ηπρφλ έρεη ζπλάςεη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κε ηελ ηδηφηεηα απηή κε 

ηελ Τ.ΔΚ. Σα απνηειέζκαηα ηεο γελφκελεο παξαίηεζεο θαη θαηαγγειίαο επέξρνληαη κεηά 

πάξνδν πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ γλσζηνπνίεζε κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα νξηδφκελσλ ζηηο επφκελεο ππνπαξαγξάθνπο. 

  2. Η παξαίηεζε ηζρχεη κε ηνλ φξν φηη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο έρεη ηαθηνπνηήζεη εληφο ηεο 

ηηζέκελεο σο άλσ πξνζεζκίαο θάζε εθθξεκφηεηα, σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

εθθαζαξίδεη, ή νθεηιή ηνπ έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί λα ηάμεη καθξχηεξε πξνζεζκία, 

εάλ ηνχην επηβάιιεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππφ παξαίηεζε ή θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο αγνξάο, φπσο ελδεηθηηθά φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ππεξεκεξίαο θαηά 

ηνπο φξνπο ηεο πεξίπησζεο α) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 4. ε πεξίπησζε καθξχηεξεο 

πξνζεζκίαο, ε εκεξνκελία ηεο παξαίηεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαηείλνληαη 

αληίζηνηρα. 

  3. Με ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπαξαγξάθσλ ε Τ.ΔΚ. θάλεη 

απνδεθηή ηελ παξαίηεζε θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο. ε πεξίπησζε 

κε απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο, παξέρεη αηηηνινγεκέλε απάληεζε. 

  4. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη εθφζνλ έρνπλ εμνθιεζεί νη 

πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο 
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ππνπαξαγξάθνπο, ηνπ επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. άκεζα νη πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο 

πνπ είρε παξάζρεη ππέξ απηήο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ εθθαζάξηζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε Τ.ΔΚ. επηζηξέθεη επίζεο ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ηηο εηζθνξέο 

ησλ πάζεο θχζεσο Μεξίδσλ ηνπ ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

   α) Δάλ ελφζσ εθθξεκεί ε κεληαία ή ηπρφλ άιιε ηαζζφκελε απφ ηελ Τ.ΔΚ. πξνζεζκία 

παξαίηεζεο επέιζεη ππεξεκεξία κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ε Τ.ΔΚ. επηζηξέθεη ζην ππφ παξαίηεζε Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο ηελ εηζθνξά ησλ Μεξίδσλ ηνπ, αθνχ θάζε Μεξίδα απηνχ κεηάζρεη ζε κία 

ηαθηηθή ή έθηαθηε αλαπξνζαξκνγή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

   β) ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ε επηζηξνθή ζα 

γίλεηαη κφλν θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηεο νηθείαο Δπνπηηθήο Αξρήο. 

  5. Η παξαίηεζε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν εθ 

λένπ απφθηεζήο ηεο, ππφ ηνλ φξν φηη ζα πιεξνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο απφθηεζεο νη φξνη 

πνπ ηε δηέπνπλ. 

  6. Οη φξνη θαη ε δηαδηθαζία παξαίηεζεο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. 

 ΜΔΡΟ 3. Λνγαξηαζκνί Δθθαζάξηζεο θαη Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ 

 3.1 Λνγαξηαζκνί Δθθαζάξηζεο 

  1. Κάζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δηαηεξεί έλα Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ζην χζηεκα αλά 

Μεξίδα ηνπ ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 4. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ν Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο 

ηεο Κχξηαο Μεξίδαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο νξίδεηαη σο 

Κχξηνο Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο, ελψ ν Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο θάζε Γηαθξηηήο 

Μεξίδαο ηνπ νξίδεηαη σο Γηαθξηηφο Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο. 

  2. Ο Κχξηνο Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο είλαη ππνρξεσηηθφο θαη αλνίγεηαη κε ηελ απφθηεζε 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. Σν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα δηαηεξεί 

Γηαθξηηφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο γηα θάζε Γηαθξηηή Μεξίδα πνπ δηαηεξεί ζην Κεθάιαην 

Δθθαζάξηζεο. 

  3. ε θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο δεκηνπξγείηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ ππνινγαξηαζκφο πνπ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νξίδεηαη σο Τπνινγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο.  ε θάζε 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Άκεζνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο κπνξεί λα αλνίγνληαη έλαο ή 

θαη πεξηζζφηεξνη Τπνινγαξηαζκνί Δθθαζάξηζεο, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θαηαρσξείηαη ή 

θαη λα επηκεξίδεηαη θαηά δήισζε ηνπ Άκεζνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ην Πηζησηηθφ Όξην, 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ, σο Μέινπο ηεο Αγνξάο. ε θάζε Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο Γεληθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο κπνξεί λα αλνίγνληαη έλαο ή θαη 

πεξηζζφηεξνη Τπνινγαξηαζκνί Δθθαζάξηζεο, φπνπ ν θαζέλαο εμ απηψλ κπνξεί λα 

αληηζηνηρεί ζε έλα ή, βάζεη ησλ ππνδηαηξέζεψλ ηνπ, θαη ζε πεξηζζφηεξα Μέιε ηεο Αγνξάο 

γηα ηηο αλάγθεο θαηαλνκήο ηνπ Πηζησηηθνχ Οξίνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ, 

αλά Μέινο ηεο Αγνξάο σο θαη αλάιεςεο απφ ην Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ηεο 

εθθαζάξηζεο βάζεη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη αλά ηέηνην Μέινο. 

  4. ην Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο θαη αληίζηνηρν Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Άκεζνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηαρσξίδνληαη νη Αλνηρηέο Θέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δηελεξγνχκελεο απφ απηφ ζπλαιιαγέο πνπ εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ. ε θάζε Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Μέινπο ή Μειψλ ηεο Αγνξάο 

Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο Γεληθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηαρσξίδνληαη νη Αλνηρηέο 

Θέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηελεξγνχκελεο απφ ηα ελ ιφγσ Μέιε ηεο Αγνξάο 

ζπλαιιαγέο πνπ εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ. Αληίζηνηρα, ν 

Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Γεληθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ 

Αλνηρηψλ Θέζεσλ, φπσο πξνθχπηνπλ αλά Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ. 

Ο Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

   

 

 

 

 

5. 
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Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη εθφζνλ απηφ δειψζεη ζηελ Τ.ΔΚ. ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

   α) Σα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ήηνη: 

    (i) ηελ πιήξε επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

    (ii) ηελ έδξα 

    (iii) ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

    (iv) ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

    (v) ηνλ Αξηζκφ Δγγξαθήο 

   β) Σνλ θσδηθφ αξηζκφ ηεο Μεξίδαο ηνπ ζην  Κ.Α.Μ. 

   γ) Σελ εμνπζηνδφηεζε ρξήζεο πξνο ηελ Τ.ΔΚ., ψζηε απηή λα ελεξγεί σο Υεηξηζηήο 
Λνγαξηαζκνχ Υεηξηζηή ζηε Μεξίδα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην  Κ.Α.Μ. γηα ηε 
παξνρή ππέξ Τ.ΔΚ. αζθαιεηψλ επί θηλεηψλ αμηψλ κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

   δ) Σα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα ηε 

δηελέξγεηα πιεξσκψλ ή επηζηξνθψλ ζε ζρέζε κε ηελ Κχξηα Μεξίδα απηνχ. 

  6. Δάλ πξφθεηηαη γηα Γηαθξηηφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο, πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ζα πξέπεη λα έρνπλ δεισζεί 

ζηελ Τ.ΔΚ. θαη ηα αθφινπζα: 

   α) Σα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο πεξηπηψζεηο α) θαη β) ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ, 

   β) Σα ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν δηθαηνχρνο είλαη επαγγεικαηίαο θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγξάθνπ 4.2 ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο σο νξίδνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

   γ) Η εμνπζηνδφηεζε ρξήζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ πξνο ηελ Τ.ΔΚ. 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ) ηεο σο άλσ ππνπαξαγξάθνπ. 

   δ) Σα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε δηελέξγεηα 

πιεξσκψλ ή επηζηξνθψλ ζε ζρέζε κε ηε Γηαθξηηή Μεξίδα απηνχ. 

  7. Σν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Τ.ΔΚ. ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 5 θαη 6. 

  8. Ο Κχξηνο Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηαξγείηαη κεηά απφ αίηεζε 

παξαίηεζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξνο ηελ Τ.ΔΚ. ή δηαγξαθή απηνχ, 

εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 4 ηεο παξαγξάθνπ 2.6.2. Γηαθξηηφο 

Λνγαξηαζκφο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηαξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο πξνο ηελ Τ.ΔΚ. ή απφ ηελ ίδηα ηελ Τ.ΔΚ. αλαγθαζηηθψο, ζε πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ηνπ Κχξηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, 

εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 4 ηεο παξαγξάθνπ 2.6.2. 

ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο πνπ ζπλδπάδεηαη κε αίηεζε 

κεηαθνξάο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο Μεξίδαο ηνπ ζε άιιν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ε 

κεηαθνξά ιακβάλεη ρψξα εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε ε Τ.ΔΚ., κε εθαξκνδνκέλεο ηεο ηξηαθνλζήκεξεο πξνζεζκίαο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 4 ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.6.2. 

 3.2 Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ 

  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο Λνγαξηαζκνχο Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ 

θαη ηνπο Λνγαξηαζκνχο Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

ENOTHTA III. 
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 3.3 Δλεκέξσζε θαη επαιήζεπζε ζηνηρείσλ 

  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ ηνπο 
δεηείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 
Λνγαξηαζκνχο, πνπ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζή ηνπο, θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 
απφ απηνχο. Οθείινπλ επίζεο λα ελεκεξψλνπλ ηελ Τ.ΔΚ. ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπο βάζεη ησλ νπνίσλ αλνίρζεθαλ νη ζρεηηθνί ινγαξηαζκνί. 

  2. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί, ζην πιαίζην ζπγθέληξσζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
δειψλνληαη γηα ην άλνηγκα θαη ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ Λνγαξηαζκψλ, λα αληαιιάζζεη 
θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν κε ην Γηαρεηξηζηή αγνξάο, ηνπο Φνξείο Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ 
θαη ηα ινηπά πξφζσπα, ηξάπεδεο θαη θνξείο πνπ ηεξνχλ ηηο παξερφκελεο ππέξ Τ.ΔΚ. 
αζθάιεηεο, σο θαη κε θάζε άιιν θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθθαζάξηζε θαη ην 
δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 ΜΔΡΟ 4. Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο 

 4.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

  1. Η Τ.ΔΚ. δηαρεηξίδεηαη ην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πζηήκαηνο 

απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

  2. Σν Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο απνηειεί ζχλνιν πεξηνπζίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη πξνο 

εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ απφ ηηο εηζθνξέο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ, φπσο 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. Ωο πξνο ην ζχλνιν ησλ ελλφκσλ 

ζρέζεψλ ηνπ ην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο εθπξνζσπείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. πνπ ελεξγεί σο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ. 

  3. Η ζπκκεηνρή θάζε Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ηελ θάζε Μεξίδα ηνπ ζε απηφ. Η Μεξίδα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ 

ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην Κεθάιαην γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο, 

πξνζαπμαλφκελε κε ηηο ηπρφλ πξνζφδνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο 

θαη επέλδπζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο, θαζψο θαη κε ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη αζθαιεηψλ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. 

Οη πξφζνδνη θαη ηα έμνδα επηκεξίδνληαη σο πξνο θάζε Μεξίδα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην 

Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο αλάινγα κε ην χςνο απηήο. 

  4. Οη εηζθνξέο ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ ηα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε νινζρεξψο θαη ηνηο κεηξεηνίο κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ππνδεηθλπφκελνπ απφ ηελ Τ.ΔΚ. ε πεξίπησζε επηζηξνθήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ Μεξίδαο, 

φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ε Τ.ΔΚ. θαηαβάιιεη ην ζρεηηθφ 

πνζφ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. Δάλ πξφθεηηαη γηα Γηαθξηηή 

Μεξίδα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ππεξεκεξίαο θαη δηθαηνχρνο 

ηεο ζρεηηθήο Μεξίδαο δελ είλαη ην ίδην ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ε επηζηξνθή δηελεξγείηαη 

απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζην δηθαηνχρν ηεο ζρεηηθήο Μεξίδαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ΔΝΟΣΗΣΑ IV, κε θαηαβνιή ζην δεινχκελν θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ απηνχ. 

  5. Σα δηαζέζηκα ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ηεξνχληαη ζε έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο 

ινγαξηαζκνχο ελφο ή θαη πεξηζζνηέξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. Κάζε ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο ηεξείηαη επ' νλφκαηη 

ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο θαη ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Τ.ΔΚ. σο δηαρεηξηζηή ηνπ 

Κεθαιαίνπ απηνχ. 

  6. Σν Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ιεηηνπξγεί  σο θεθάιαην αιιειναζθαιηζηηθνχ ραξαθηήξα  (risk 

sharing fund) ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.5 ηεο 

ΔΝΟΣΗΣΑ IV. 

  7. Σν Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ιχεηαη κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη 

ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

2274



 4.2 Καηεγνξίεο Μεξίδσλ 

  1. Οη Μεξίδεο ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο δηαθξίλνληαη ζε Κχξηεο Μεξίδεο θαη Γηαθξηηέο 

Μεξίδεο. 

  2. Κάζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δηαηεξεί ππνρξεσηηθά κία Κχξηα Μεξίδα ζην Κεθάιαην 

Δθθαζάξηζεο. Η Κχξηα Μεξίδα αλνίγεηαη κε ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε 

ππεξεκεξίαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο απφ ζπλαιιαγέο πνπ εθθαζαξίδεη, πειαηείαο ηνπ 

ή ηδίνπ ινγαξηαζκνχ. 

  3. Σν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κπνξεί επίζεο λα δηαηεξεί ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο κία ή θαη 

πεξηζζφηεξεο Γηαθξηηέο Μεξίδεο. Η Γηαθξηηή Μεξίδα αλνίγεηαη γηα έλαλ θαη κφλν δηθαηνχρν. 

Γηθαηνχρνο Γηαθξηηήο Μεξίδαο επηηξέπεηαη λα είλαη, κε επζχλε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, 

απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ επαγγεικαηίαο πειάηεο  πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα θαη ηεξεί ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ λ.144(η)/2007. Γηθαηνχρνο 

Γηαθξηηήο Μεξίδαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο κπνξεί λα είλαη θαη ην ίδην ην Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο. Οη δηαθξηηέο Μεξίδεο κεηέρνπλ ζηε δεκία ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν ENOTHTA IV.2.5. Γηαθξηηή Μεξίδα αλνίγεηαη 

ππνρξεσηηθψο απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο επ' νλφκαηί ηνπ ζε πεξίπησζε δηάζπαζεο ηεο 

Κχξηαο Μεξίδαο ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.8.2. 

  4. Πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ ή δηαζπάζεσλ ή απαλεξγνπνηήζεσλ κεξίδσλ ζπλεπεία 

εηαηξηθψλ ή άιισλ γεγνλφησλ ησλ Μειψλ, φπσο ελδεηθηηθά πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο ή 

εμαγνξάο, ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Τ.ΔΚ. 

 4.3 Αξρηθέο εηζθνξέο 

  1. Κάζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη γηα ην άλνηγκα ηεο Κχξηαο Μεξίδαο ηνπ λα θαηαβάιεη 
νινζρεξψο ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο αξρηθή εηζθνξά. Σν χςνο ηεο ελ ιφγσ 
εηζθνξάο, πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο ηδηφηεηαο, αλέξρεηαη ζε εθαηφλ 
ρηιηάδεο (100.000) επξψ.  Δπηπιένλ, γηα ηελ θηήζε ηεο ηδηφηεηαο ην Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ 
Μέινο νθείιεη λα παξέρεη ππέξ Τ.ΔΚ. αξρηθή αζθάιεηα χςνπο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) 
επξψ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙ.5.7.2.  Η ειάρηζηε αζθάιεηα ηνπ Γεληθνχ 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, φπσο νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ κπνξεί λα 
ππνιείπεηαη θαηά πάληα ρξφλν ηνπ χςνπο ηεο σο άλσ αξρηθήο αζθάιεηαο. 

  2. Κάζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη γηα ην άλνηγκα Γηαθξηηήο Μεξίδαο λα θαηαβάιεη 
νινζρεξψο ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο αξρηθή εηζθνξά. Σν χςνο ηεο ελ ιφγσ 
εηζθνξάο νξίδεηαη ζε εθαηφλ ρηιηάδεο (100.000) επξψ. Καη' εμαίξεζε, φηαλ ε Γηαθξηηή 
Μεξίδα αλνίγεηαη απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο γηα Λνγαξηαζκφ Γηθαηνχρνπ κεηά: 

   α) απφ κεηαθνξά θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο Κχξηαο 

Μεξίδαο άιινπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, πνπ παχεη λα έρεη ηε ζρεηηθή ηδηφηεηα θαη 

ζα ελεξγεί σο δηθαηνχρνο ηεο Γηαθξηηήο Μεξίδαο 

   β) απφ κεηαθνξά θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ Γηαθξηηήο 

Μεξίδαο άιινπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

   ην χςνο ηεο αξρηθήο εηζθνξάο ηεο Γηαθξηηήο Μεξίδαο ζα ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο 

κεηαθεξφκελεο Μεξίδαο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ 

ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ. 

  3. Γηα ην πξψην έηνο απφ ην άλνηγκα Μεξίδαο ην ειάρηζην χςνο ηεο δελ κπνξεί λα 

ππνιείπεηαη ηνπ χςνπο ηεο αξρηθήο εηζθνξάο ηεο, φπσο νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζηηο  

πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπο. ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο απηνχ, ην ειάρηζην χςνο Μεξίδαο 

νξίδεηαη σο ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηνπ χςνπο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο θαη ηνπ χςνπο ηεο 

αξρηθήο εηζθνξάο ηεο, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. 

  4. Μεηά πάξνδν ηνπ πξψηνπ έηνπο απφ ην άλνηγκα Μεξίδαο, ην ειάρηζην χςνο ηεο δελ 

κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ, εθηφο απφ ηελ 

Κχξηα Μεξίδα ηνπ Γεληθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ην ειάρηζην χςνο ηεο νπνίαο δελ 

κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο εηζθνξάο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1. ε 
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πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο κεηά πάξνδν ηνπ 

έηνπο απηνχ, ην ειάρηζην χςνο Μεξίδαο νξίδεηαη σο ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηνπ χςνπο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο θαη ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηεο, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην. 

 4.4 Καλφλεο  ππνινγηζκνχ  ηνπ  Κεθαιαίνπ  Δθθαζάξηζεο  θαη  ησλ  Μεξίδσλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ 

Μειψλ 

 4.4.1 Διάρηζην Ύςνο Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο  

  1. Σν ειάρηζην χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ππνινγίδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. ε θάζε πεξίπησζε ε πεξίνδνο ππνινγηζκνχ δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηηο ηξεηο (3) πξψηεο εξγάζηκεο εκέξεο θάζε 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, ε Τ.ΔΚ. γλσζηνπνηεί ην 

χςνο ηνπ ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη ζην Γηαρεηξηζηή αγνξάο θαη ην δεκνζηνπνηεί ζηνλ 

θαζνξηδφκελν απφ απηή δηαδηθηπαθφ ηφπν. Η Τ.ΔΚ. θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ηελ 

πεξηνδηθφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ ππνινγηζκνχ σο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

  2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο, ε Τ.ΔΚ.  ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηα εμήο: 

   α) Σν χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο πνπ ζα πξνέθππηε κε βάζε ηε Μέζε Σηκή 

Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.6.1, αλαγφκελνπ ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ(3) εκεξψλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ππνινγηζκνχ, κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
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φπνπ λννχληαη σο: 

 

Ν , ν ζπλνιηθφο αξηζκφο Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο φισλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ 

Μειψλ θαηά ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ, 

Μ i ,  ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αγνξάο ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 

ππνινγηζκνχ, θαηά ηηο νπνίεο είρε αλαιάβεη πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγέο ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο i, 

 

ΚΓΙΗΜΔΡΟΤ (i, j ), ν Κίλδπλνο Γηεκέξνπ θάζε Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο i πνπ 

ππνινγίζζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο j ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ, θαη 

φπνπ ν Κίλδπλνο Γηεκέξνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο i πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο j έρεη ππνινγηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

αληίζηνηρα 5.6.1.1, 5.6.1.2 θαη 5.6.1.3.  Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ε σο άλσ 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο νξίδεηαη σο 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο κε βάζε ηνλ 

Κίλδπλν Αγνξάο. 

   β) Σν χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο πνπ ζα πξνέθππηε κε βάζε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ: 

   (β1) Με πκςεθηδφκελε Αμία πλαιιαγψλ Σξηεκέξνπ Μέινπο (ΜΑΣΜέινπο): 

    (i) Αζξνίδεηαη αλά εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

ππνινγηζκνχ ε αμία φισλ ησλ πσιήζεσλ θαη ε αμία φισλ ησλ αγνξψλ ησλ 
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Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο σο πξνο θάζε θηλεηή αμίαο σο πξνο ηελ νπνία 

έρεη Αλνηρηέο Θέζεηο ζηνπο ζρεηηθνχο Λνγαξηαζκνχο θάζε Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο θαηά ηελ εκέξα απηή θαη ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο  

ησλ αγνξψλ θαη ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θηλεηήο αμίαο.  

Η δηαθνξά απηή απνηειεί ηελ Με πκςεθηδφκελε Αμία Πσιήζεσλ (ΜΑΠ) ή 

ηελ Με πκςεθηδφκελε Αμία Αγνξψλ (ΜΑΑ) ηεο θηλεηήο αμίαο. 

    (ii) Οη ΜΑΑ θαη ΜΑΠ θάζε εκέξαο αζξνίδνληαη μερσξηζηά γηα ην ζχλνιν ησλ 

θηλεηψλ αμηψλ ζηηο νπνίεο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο έρεη Αλνηρηέο Θέζεηο απφ 

ζπλαιιαγέο θαηά ηε ζρεηηθή εκέξα θαη ην άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη απνηειεί 

ηελ πλνιηθή Με πκςεθηδφκελε Αμία Αγνξψλ (ΜΑΑ) θαη ηελ πλνιηθή 

Με πκςεθηδφκελε Αμία Πσιήζεσλ (ΜΑΠ). 

    (iii) Η κεγαιχηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ΜΑΑ θαη ηεο ΜΑΠ απνηειεί γηα θάζε 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαη γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηελ Ηκεξήζηα 

Μεγαιχηεξε Σηκή Με πκςεθηδφκελεο Αμίαο πλαιιαγψλ (ΗΜΜΑ). 

    (iv) Σν άζξνηζκα ησλ ΗΜΜΑ αλά Σξηεκέξνπ ζπληζηά ηε Με πκςεθηζκέλε 

Αμία πλαιιαγψλ Σξηεκέξνπ Μέινπο (ΜΑΣΜέινπο). 

   (β2) Με πκςεθηδφκελε Αμία πλαιιαγψλ Σξηεκέξνπ Αγνξάο 

    (i) Η δηαδηθαζία ηεο σο άλσ ππνπαξ. (β1) αθνινπζείηαη γηα φια ηα 

Δθθαζαξηζηηθά  Μέιε γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. 

    (ii) Γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ 

επηιέγεηαη κεηαμχ φισλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ε κεγαιχηεξε ηηκή απφ 

φιεο ηηο ΜΑΣΜέινπο ε νπνία απνηειεί ηελ Με πκςεθηδφκελε Αμία 

πλαιιαγψλ Σξηεκέξνπ Αγνξάο (ΜΑΣΑγνξάο). 

   (β3) Μέζνο Όξνο ησλ ΜΑΣ Αγνξάο 

    (i) Σν άζξνηζκα ησλ ΜΑΣΑγνξάο, δηαηξνχκελν δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εκεξψλ ζπλεδξίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ απνηειεί 

ηνλ κέζν φξν ησλ ΜΑΣΑγνξάο (ΜΟ ΜΑΣΑγνξάο) ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. 

    (ii) Με βάζε απηφλ ηνλ ΜΟ ΜΑΣΑγνξάο ππνινγίδεηαη γηα ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν ππνινγηζκνχ ε Μέζε Απφθιηζε (ΜΑ ΜΑΣΑγνξάο) απφ ηνλ σο 

άλσ Μέζν Όξν.  Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν 

καζεκαηηθφ ηχπν: 

ΜΑ ΜΑΣΑγνξάο = 1/λ*∑ | ΜΑΣΑγνξάο  - MO ΜΑΣΑγνξάο| 

                                        i                        i  

 

i = 1,2, …. V εκέξεο ζπλεδξίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

ππνινγηζκνχ 

    (iii) Ύςνο Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο κε βάζε ηνλ Κίλδπλν Ρεπζηφηεηαο 

     Σν χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

ππνινγηζκνχ, φπσο ππνινγίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξ. (β) 

ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ ΜΟ ΜΑΣΑγνξάο θαη ηεο ΜΑ ΜΑΣΑγνξάο. 

  3. Σν ειάρηζην χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ηζνχηαη κε ην κεγαιχηεξν χςνο απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. α) θαη β). 

  4. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί κε απφθαζε ηεο λα θαιχπηεη κέξνο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ χςνπο ηεο 

παξ. α)  θαη ηεο παξ. β) ηεο ππνπαξ. 2 κέζσ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ή δαλεηζκνχ, ή κε 

ίδηα δηαζέζηκα ησλ Μειψλ.  ηελ πεξίπησζε απηή, ην ειάρηζην χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ 
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Δθθαζάξηζεο κεηψλεηαη ζηελ έθηαζε ηεο ζρεηηθήο θάιπςεο. 

  5. Η Τ.ΔΚ. εθαξκφδεη κεζνδνινγία βάζεη ηεο νπνίαο ειέγρεη εάλ ην ειάρηζην χςνο ηνπ  

Κεθαιαίνπ   Δθθαζάξηζεο,   φπσο   ππνινγίδεηαη   ζχκθσλα   κε   ηηο   πξνεγνχκελεο 

ππνπαξαγξάθνπο, επαξθεί γηα ηελ θάιπςε θαηά πάληα ρξφλν ηεο δεκίαο θάησ απφ 

αθξαίεο ζπλζήθεο αγνξάο, πνπ ήζειε πξνθχςεη ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην νπνίν ην χζηεκα έρεη ηε κεγαιχηεξε έθζεζε θηλδχλνπ (stress 

testing). ε πεξίπησζε κε επάξθεηαο, ε Τ.ΔΚ. επηβάιιεη αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ζηελ έθηαζε ηεο δηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, σο ειάρηζην 

χςνο Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο λνείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ην χςνο απηνχ πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ κεζνδνινγίαο. Η Τ.ΔΚ. νξίδεη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο θάζε ζρεηηθφ ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 4.4.2 Ύςνο Μεξίδαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο  

  Υσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.3, ην ειάρηζην χςνο θάζε Μεξίδαο θάζε 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο πξνο θάζε ηξέρνπζα πεξίνδν ππνινγηζκνχ ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ 

ιφγνπ ηεο Μέζεο Σηκήο ηνπ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο ηεο ζρεηηθήο 

Μεξίδαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ππνινγηζκνχ πξνο ηε Μέζε Σηκή ηνπ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ θαηά ηε ζρεηηθή πεξίνδν 

επί ην ειάρηζην χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο, φπσο ππνινγίδεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.4.1. Δηδηθφηεξα, ην ειάρηζην χςνο ηεο Μεξίδαο (κί) 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
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φπνπ λννχληαη σο: 

 

E, ην ειάρηζην χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο, 

 

Ν, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ θαηά ηελ πεξίνδν 

ππνινγηζκνχ, 

Μί, ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αγνξάο ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ππνινγηζκνχ, θαηά ηηο 

νπνίεο είρε αλαιάβεη πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγέο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κέζσ Λνγαξηαζκνχ 

Δθθαζάξηζεο i, 

KΓΙΗΜΔΡΟΤ ( i ,  j ), ν Κίλδπλνο Γηεκέξνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο i  πνπ ππνινγίζζεθε πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο j  ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. 

 4.5 Καηαβνιέο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο Μεξίδσλ 

  1. Σελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζηα Δθθαζαξηζηηθά 

Μέιε θαη ζην Γηαρεηξηζηή αγνξάο ηνπ χςνπο ησλ Μεξίδσλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ζην 

Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο, ε Τ.ΔΚ. νξίδεη ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ: 

   α) ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ή 

   β) ην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, 

θαη ην αλαθνηλψλεη ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε. 
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  2. Δθφζνλ ε αμία ηεο θάζε Μεξίδαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν ππνινγηζκνχ ππνιείπεηαη ηνπ χςνπο ηεο Μεξίδαο πνπ νθείιεη λα έρεη ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππνινγηζκνχ, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 

έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηνηο κεηξεηνίο ηε ζρεηηθή δηαθνξά ζην Κεθάιαην 

Δθθαζάξηζεο ηελ ηξίηε (3
ε
) εξγάζηκε εκέξα απφ ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ Τ.ΔΚ. ηνπ 

χςνπο ησλ Μεξίδσλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ζην Κεθάιαην θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν ππνινγηζκνχ. 

  3. Δθφζνλ ε αμία ηεο θάζε Μεξίδαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν ππνινγηζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ηεο Μεξίδαο πνπ νθείιεη λα έρεη ην Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππνινγηζκνχ, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαβάιιεηαη ηνηο 

κεηξεηνίο απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο κέζσ ηεο Τ.ΔΚ. ζην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο εληφο ηξηψλ (3
σλ

) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ 

Τ.ΔΚ. ηνπ χςνπο ησλ Μεξίδσλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ζην Κεθάιαην θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ππνινγηζκνχ. 

 4.6 Έθηαθηε αλαπξνζαξκνγή 

  1. Η Τ.ΔΚ. απνθαζίδεη ηελ έθηαθηε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηνπ Κεθαιαίνπ 

Δθθαζάξηζεο ιφγσ κείσζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ πξνεξρφκελεο απφ ππεξεκεξία 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή απφ ηε δηαγξαθή Μεξίδαο ζε απηφ. 

  2. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο σο πεξίνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο θαη ησλ Μεξίδσλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ ιακβάλεηαη ε 

πεξίνδνο κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο αλαπξνζαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο, θαη ηεο εκέξαο κείσζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν 1, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 

Δάλ ε σο άλσ πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ, σο πεξίνδνο 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ιακβάλεηαη ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε απηφ ησλ είθνζη (20) ηειεπηαίσλ εξγαζίκσλ εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

εκέξαο ηεο κείσζεο. 

  3. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζε έθηαθηε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ειάρηζηνπ χςνπο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο θαη ζηελ επηβνιή πξφζζεησλ εηζθνξψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ηνχην θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αγνξάο, ηδίσο ιφγσ αθξαίσλ κεηαβνιψλ 

ησλ ηηκψλ θαη ελ γέλεη κεγεζψλ ηεο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαπξνζαξκνγή 

κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θαλφλσλ θαη πξνζεζκηψλ αλαπξνζαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο ΜΔΡΟΤ, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Τ.ΔΚ. 

 4.7 Με εκπξφζεζκε θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο 

  ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ηεο εηζθνξάο Μεξίδαο ηνπ 

ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.5 θαη 4.6, ην Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο δελ επηηξέπεηαη, κέρξη λα εθπιεξψζεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζή ηνπ, λα αλαιάβεη πξνο 

εθθαζάξηζε ζπλαιιαγέο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ζπλαιιαγέο θάιπςεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηε 

δηεπζέηεζε ηπρφλ ππεξεκεξίαο. Αληίζηνηρα, απνθιείνληαη απφ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, εθηφο 

ησλ ζπλαιιαγψλ θάιπςεο, ηα Μέιε ηεο Αγνξάο, εθφζνλ απηέο εθθαζαξίδνληαη απφ ην ππεξήκεξν 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. 

 4.8 Δλεξγνπνίεζε ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

  1. Σν Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ηεο Δλφηεηαο IV.  Η 

Τ.ΔΚ. κπνξεί λα αλαζέηεη ζε εηδηθψο εληεηαικέλα φξγαλα απηήο ηηο δηαδηθαζίεο 

ελεξγνπνίεζήο ηνπ. 

  2. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ε Τ.ΔΚ. κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε 

πξνζσξηλή ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ σο άλσ Κεθαιαίνπ, πξνο δηελέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ ζπλαιιαγψλ θάιπςεο ηεο ENOTHTA IV, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 

ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
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   α) Δάλ ε ππεξεκεξία αθνξά ζπλαιιαγή πψιεζεο επί θηλεηψλ αμηψλ, ε Τ.ΔΚ. κπνξεί 
λα θαιχπηεη ηηο ζπλαιιαγέο αγνξάο, πνπ ζα δηελεξγεί κέζσ ηεο Αγνξάο, πξνο 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ παξάδνζεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ απφ ηελ εθθξεκή 
πψιεζε, πξνβαίλνληαο ζε ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο. Σν 
ηίκεκα πνπ ζα εηζπξάηηεηαη απφ ην δηαθαλνληζκφ ηεο εθθξεκνχο πψιεζεο ζα 
πεξηέξρεηαη ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο. Δάλ ην ηίκεκα θαηάξηηζεο ηεο εθθξεκνχο 
πψιεζεο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο αγνξάο, πνπ δηελεξγείηαη 
πξνο θάιπςε ηεο εθθξεκνχο πψιεζεο, ε δηαθνξά ζα θαηαβάιιεηαη ζην ππεξήκεξν 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ελψ, εάλ είλαη κηθξφηεξν, ε ζρεηηθή, πξνεξρφκελε απφ ηελ 
ππεξεκεξία, δεκία ζα θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπηνληαη 
ζηελ  ENOTHTA IV. 2.5. 

   β) Δάλ ε ππεξεκεξία αθνξά ζπλαιιαγή αγνξάο επί θηλεηψλ αμηψλ, ε Τ.ΔΚ. ζα κπνξεί 
λα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ εθθξεκή αγνξά, 
πξνβαίλνληαο ζε ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο. Οη θηλεηέο 
αμίεο πνπ ζα παξαδίδνληαη απφ ην δηαθαλνληζκφ ηεο εθθξεκνχο αγνξάο ζα 
εθπνηνχληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κέζσ ηεο Αγνξάο εληφο ηνπ αληηθεηκεληθψο 
απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε ρξφλνπ ιακβαλφκελσλ ππφςε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 
αγνξάο. Σν ηίκεκα πνπ ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ εθπνίεζε ζα πεξηέξρεηαη 
ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο. Δάλ ην ηίκεκα θαηάξηηζεο ηεο εθθξεκνχο αγνξάο είλαη 
κηθξφηεξν ηνπ ηηκήκαηνο ηεο εθπνίεζεο, ε δηαθνξά ζα επηζηξέθεηαη ζην ππεξήκεξν 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ελψ, εάλ είλαη κεγαιχηεξν, ε ζρεηηθή, πξνεξρφκελε απφ ηελ 
ππεξεκεξία, δεκία ζα θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
ENOTHTA IV.2.5. 

  3. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί, δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο 

ρξήζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

ππνπαξαγξάθνπ,λα πξνβαίλεη ζε ρξήζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο θάιπςε 

θαηαζηάζεσλ ππεξεκεξίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

  4. Δάλ κεηά ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ θάιπςεο πξνθχπηεη δεκία απφ ηελ ππεξεκεξία, ε 

δεκία απηή θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο ENOTHTA lV. 

 4.9 Δπέλδπζε δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

  1. Σν ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ηνπνζεηείηαη, ζε ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο θαη ζε ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο δηάξθεηαο κέρξη ελφο (1
νο

) έηνπο, νη νπνίνη 

εθδίδνληαη απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ  Κχπξν. 

  2. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία απνδέρνληαη ηηο θαηαζέζεηο ή εθδίδνπλ ηνπο ηίηινπο 

ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πξέπεη λα έρνπλ 

αμηνινγεζεί πηζηνιεπηηθά ηνπιάρηζηνλ σο επελδπηηθνχ βαζκνχ (investment grade) απφ 

έλαλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν νίθν αμηνιφγεζεο (credit rating agency). 

  3. Σν ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπο θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί απζεκεξφλ 

(same day value). 

 4.10 Πφξνη, πεξηνπζία θαη επηηξεπφκελεο επελδχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

  1. Η Τ.ΔΚ. θαηαξηίδεη έθζεζε απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ζηε ιήμε 

θάζε εκεξνινγηαθνχ εμακήλνπ. 

  2. Πφξνη ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ζπληζηνχλ νη πάζεο θχζεσο εηζθνξέο ησλ 

Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ φπσο νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηα πάζεο θχζεσο 

έζνδα απφ ηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

  3. Γηα ηηο αλάγθεο επέλδπζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ε Τ.ΔΚ. κπνξεί λα 

ζπζηήλεη επηηξνπέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο. 

  4. Η δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο έρεη ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ 
έηνπο. ην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο ε Τ.ΔΚ. 
ζπληάζζεη ηελ εηήζηα δηαρεηξηζηηθή έθζεζε απηνχ. Η εηήζηα έθζεζε πεξηιακβάλεη ηελ 
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο, αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαηά θαηεγνξία ηα έζνδα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο 
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ηνπ θαη ηηο θάζε είδνπο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε απηφ, θαζψο θαη ηπρφλ δεκίεο 
απφ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εθηακηεχζεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ 
Δθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
ησλ εθθξεκψλ θαη εμνθιεζεηζψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππεξεκεξίεο, θαζψο 
θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δαλεηαθψλ ή πηζησηηθψλ ππνινίπσλ θαη ζρεηηθψλ 
απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηε δηεπζέηεζε ππεξεκεξηψλ. 

  5. Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο θαη ηεο εηήζηαο 
δηαρεηξηζηηθήο έθζεζεο πνπ θαηαξηίδεη ε Τ.ΔΚ. αλαηίζεηαη  ζε αλαγλσξηζκέλε ειεγθηηθή 
εηαηξία. Η ζεηεία ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ. Η 
έθζεζε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

  6. Η Τ.ΔΚ. ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζε πξψηε δήηεζε ηηο εθζέζεηο 
ησλ πξνεγνπκέλσλ ππνπαξαγξάθσλ σο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία ζρεηηθά 
κε ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο. 

 4.11 Γηαγξαθή Μεξίδαο 

  Μεξίδα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο δηαγξάθεηαη ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ 

Δθθαζάξηζεο απηήο φπσο θαηά πεξίπησζε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 8 ηεο παξαγξάθνπ 3.1. 

 4.12 Άλνηγκα Γηαθξηηήο Μεξίδαο κεηά απφ κεηαθνξά 

  1. Δπηηξέπεηαη ην άλνηγκα Γηαθξηηήο Μεξίδαο κεηά απφ κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

άιιεο, πνπ δηαγξάθεηαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

   α) Όηαλ ε Γηαθξηηή Μεξίδα αλνίγεηαη απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο γηα ινγαξηαζκφ άιινπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, σο δηθαηνχρνπ ηεο λέαο, κεηά απφ κεηαθνξά ηνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη δηαγξαθή ηεο Κχξηαο Μεξίδαο ηνπ. 

   β) Όηαλ ε Γηαθξηηή Μεξίδα αλνίγεηαη απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο γηα ινγαξηαζκφ 

δηθαηνχρνπ Γηαθξηηήο Μεξίδαο άιινπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο κεηά απφ κεηαθνξά 

ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη δηαγξαθή ηεο ηειεπηαίαο. 

   γ) Όηαλ ε Γηαθξηηή Μεξίδα αλνίγεηαη απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κεηά απφ δηάζπαζε 

ηεο Κχξηαο Μεξίδαο ηνπ πνπ δηελεξγείηαη ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ Οξίνπ 

πγθέληξσζεο Θέζεο ηεο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

  2. Γηα ην άλνηγκα ηεο λέαο Γηαθξηηήο Μεξίδαο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ ηεο ππφ δηαγξαθή Μεξίδαο ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν 1 ζα πξέπεη: 

   α) Nα έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Τ.ΔΚ. νη παξαθάησ αηηήζεηο: 

    (i) Αίηεζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφ δηαγξαθή Μεξίδα 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο θαη αληίζηνηρα ηεο 

δηαγξαθή ηεο, εθηφο εάλ ε θαηάξγεζε θαη δηαγξαθή γίλεηαη αλαγθαζηηθψο 

απφ ηελ ίδηα ηελ Τ.ΔΚ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, θαη ζρεηηθή 

δήισζή ηνπ πεξί κεηαθνξάο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ελ ιφγσ Μεξίδαο 

ζηε λέα. 

    (ii) Αίηεζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηε λέα Γηαθξηηή 

Μεξίδα, γηα ην άλνηγκα ηνπ λένπ Γηαθξηηνχ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο θαη 

ηεο σο άλσ Μεξίδαο θαη ζρεηηθή δήισζή ηνπ πεξί απνδνρήο ηεο κεηαθνξάο. 

   β) Σα ζπκκεηέρνληα σο άλσ ζηε κεηαθνξά Δθθαζαξηζηηθά Μέιε λα είλαη ελήκεξα 

έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

   γ) Οη σο άλσ αηηήζεηο λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τ.ΔΚ. Η έγθξηζε παξέρεηαη εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη παξαπάλσ φξνη θαη θαη' εθηίκεζε ηεο Τ.ΔΚ. ε κεηαθνξά δελ 

ζπλεπάγεηαη θίλδπλν γηα ηελ αγνξά. 
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  3. Με ηελ έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ, ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο 

ππφ κεηαθνξά Μεξίδαο θαηαρσξίδεηαη ζην χζηεκα ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο σο ππφινηπν 

ηεο λέαο Γηαθξηηήο Μεξίδαο απηνχ. 

 ΜΔΡΟ 5.   Η δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

 5.1 Γεληθή ξχζκηζε 

  1. Σν παξφλ Μέξνο θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη 

ε εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. ηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο 

ζπκκεηέρνπλ ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη ε Τ.ΔΚ. θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο απηνχ. ηε δηαδηθαζία δηάξζξσζεο ηνπ δηαθαλνληζκνχ, φπσο νξίδεηαη 

ζην παξφλ Μέξνο, ζπκκεηέρνπλ, επηπιένλ, νη Υεηξηζηέο θαη πεξηνξηζκέλσο θαη ηα Μέιε ηεο 

Αγνξάο. 

  2. Η εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο απηνηειψο γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θάζε εκέξαο Σ εληφο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ σξαξίνπ πνπ 

απνθαζίδεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

  3. Η εθθαζάξηζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο: 

   α) ηε γλσζηνπνίεζε ησλ πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ απφ ην Γηαρεηξηζηή αγνξάο 

ζηελ Τ.ΔΚ. 

   β) ηε δηφξζσζε θσδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο 

   γ) ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ 

   δ) ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κηλδχλνπ 

   ε) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηήζεσλ παξνρήο θαιχςεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

παξνρήο αζθαιεηψλ 

   ζη) ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Πηζησηηθψλ Οξίσλ σο θαη ηνπ Οξίνπ 

πγθέληξσζεο Θέζεο 

   δ) ηε δηαδηθαζία δηάξζξσζεο ηνπ δηαθαλνληζκνχ. 

  4. Κάζε δηαδηθαζηηθή ή ηερληθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθθαζάξηζεο 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. 

 5.2 Γλσζηνπνίεζε ησλ πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ 

  1. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ν Γηαρεηξηζηήο 
αγνξάο δηαβηβάδεη απζεκεξφλ, κε επζχλε ηνπ, ειεθηξνληθά ζηελ Τ.ΔΚ. ζπγθεληξσηηθά θαη 
αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε ζρεηηθή εκέξα. Σα 
ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ κε ηελ απνζηνιή απνδεηθηηθνχ 
παξαιαβήο απφ ηελ Τ.ΔΚ.. 

  2. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα αλά πξάμε 

(πψιεζε ή αγνξά): 

   α) ηνηρεία αμίαο ηεο πξάμεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο: 

    (i) Κσδηθφο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο θηλεηήο αμίαο. 

    (ii) Νφκηζκα δηαπξαγκάηεπζεο. 

    (iii) Κσδηθφο Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο θαη θσδηθφο Τπνινγαξηαζκνχ 

Δθθαζάξηζεο. 
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    (v) Πνζφηεηα αμηψλ. 

    (iv) Αμία ηεο πξάμεο. 

   β) ηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ Μειψλ ηεο Αγνξάο σο θαη ησλ εληνιέσλ. Σα 

ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο: 

    (i) Οη θσδηθνί ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ Μειψλ ηεο Αγνξάο. 

    (ii) Ο θσδηθφο ΟΑΗ ζην Υ.Α.Κ. ηνπ εληνιέα θαη επηπξφζζεηα ν θσδηθφο 
ΟΑΗ ηεο νκάδαο επελδπηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή έρεη δνζεί γηα 
ινγαξηαζκφ νκάδαο επελδπηψλ ή, εάλ πξφθεηηαη γηα άιιν Γηαρεηξηζηή 
αγνξάο, ν θσδηθφο ηνπ εληνιέα βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπξαγκάηεπζεο 
ηνπ νηθείνπ Γηαρεηξηζηή. 

   γ) Σα ζηνηρεία ηεο πξάμεο (πψιεζεο ή αγνξάο). Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο: 

    (i) Έλδεημε είδνπο πξάμεο. 

    (ii) Ηκεξνκελία θαη ψξα πξάμεο. 

    (iii) ρεηηθή έλδεημε, εάλ πξφθεηηαη γηα εηδηθή ζπλαιιαγή δηκεξνχο 
δηαθαλνληζκνχ (πξνζπκθσλεκέλε-παθέηνπ) πνπ έρεη δηελεξγεζεί εληφο 
Αγνξάο. 

    (iv) ρεηηθή έλδεημε, εάλ πξφθεηηαη γηα πξάμε πνπ πξνήιζε απφ εληνιή πνπ 
δφζεθε γηα ινγαξηαζκφ νκάδαο επελδπηψλ. 

    (v) ρεηηθή έλδεημε, εάλ πξφθεηηαη γηα αλνηρηή πψιεζε ή γηα αγνξά πνπ 
δηελεξγείηαη γηα ην θιείζηκν ζέζεο απφ αλνηρηή πψιεζε, φηαλ ηνχην 
επηβάιιεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  3. Η Τ.ΔΚ. ειέγρεη απζεκεξφλ ηα ζηνηρεία πνπ ηεο δηαβηβάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπο. Δάλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηά νπνηνδήπνηε απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 2 ζηνηρεία ή εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία ππφ α) 

(i) θαη (ii) σο θαη β) (i) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2 δελ είλαη ήδε θαηαρσξηζκέλα ζην χζηεκα, 

ε Τ.ΔΚ. απνξξίπηεη ηελ εηζαγσγή ζην χζηεκα ησλ αληηζηνίρσλ πξάμεσλ. 

  4. Μεηά ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή ησλ πξάμεσλ ζην χζηεκα, ε Τ.ΔΚ. ειέγρεη απζεκεξφλ ηα 

εμήο: 

   α) εάλ ηα ζχλνια φισλ ησλ πξάμεσλ, ησλ πνζνηήησλ ησλ αμηψλ θαη ηεο ρξεκαηηθήο 

αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζρεηηθήο εκέξαο θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαη 

ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή αγνξάο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο, σο 

θαη 

   β) εάλ ηα ζηνηρεία α), β) (i) θαη γ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2 ησλ αγνξψλ ζπκθσλνχλ 

πξνο ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ. 

  5. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έιιεηςεο ή αζπκθσλίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

2, ε Τ.ΔΚ. ελεκεξψλεη ην Γηαρεηξηζηή αγνξάο αλάινγα. Γηα ηελ άξζε ησλ παξαπάλσ 

ειιείςεσλ θαη αζπκθσληψλ ν Γηαρεηξηζηήο αγνξάο δηαβηβάδεη απζεκεξφλ λέα 

ζπγθεληξσηηθά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ίδηα εκέξα ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

πξνεγνπκέλσλ. 

 5.3 Γηφξζσζε θσδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο 

  1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. κε ηελ 

νπνία κπνξεί λα νξίδεηαη θάζε ζρεηηθφο εηδηθφο φξνο θαη ηερληθή ιεπηνκέξεηα. 

  2. Μεηά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2, 

είλαη δπλαηή ε δηφξζσζε θσδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο ή Τπνινγαξηαζκνχ 

Δθθαζάξηζεο απηνχ, πνπ έρεη δεισζεί ζηα ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ ηεο ζρεηηθήο εκέξαο, ην 
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αξγφηεξν κέρξη ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εκέξαο ηεο γλσζηνπνίεζεο (Σ) ή εληφο 

άιιεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

  3. Ωο ηέηνηα δηφξζσζε λνείηαη ε δήισζε άιινπ θσδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ή Τπνινγαξηαζκνχ 

Δθθαζάξηζεο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

  4. Η δηφξζσζε δηελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, πνπ ηεξεί ην 
ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ, πξνο ηελ Τ.ΔΚ. πνπ ηεο δηαβηβάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαδηθαζίεο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηφξζσζε ζπλεπάγεηαη θαη αιιαγή ηνπ 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη απνδεθηή θαη απφ ην λέν Δθθαζαξηζηηθφ 
Μέινο. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηφξζσζεο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα ηεξεί ζηνηρεία 
απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε αηηία ηνπ ιάζνπο θαη ε χπαξμε ζρεηηθήο δήισζεο 
δηφξζσζεο ηνπ Μέινπο ηεο Αγνξάο πνπ δηελήξγεζε ηε ζρεηηθή ζπλαιιαγή. 

  5. Δάλ ηα ζηνηρεία ηνπ δεισζέληνο κε ηελ αίηεζε θσδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο δελ 
είλαη θαηαρσξηζκέλα ζην χζηεκα ή εάλ ην λέν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δελ πξνθχπηεη απφ 
ηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο φηη εθθαζαξίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Μέινπο ηεο Αγνξάο πνπ 
εκπιέθεηαη ζηε ζρεηηθή ζπλαιιαγή ή εάλ ε αζθάιεηα ηνπ λένπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 
δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ ηνπ κεηά ηελ αλάιεςε πξνο 
εθθαζάξηζε ηεο ππφ δηφξζσζε ζπλαιιαγήο, ε Τ.ΔΚ. απνξξίπηεη ηελ αίηεζε 
ελεκεξψλνληαο ηνλ αηηνχληα. 

 5.4 Οξηζηηθνπνίεζε κε ζχκπηπμε ησλ πξάμεσλ 

  1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θαη ηελ άξζε ησλ ηπρφλ ειιείςεσλ θαη αζπκθσληψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2, νη πνζνηηθέο θαη ρξεκαηηθέο αμίεο ησλ πξάμεσλ 

(πσιήζεσλ ή αγνξψλ) αζξνίδνληαη ην αξγφηεξν ηελ Σ αλά πειάηε ή νκάδα πειαηψλ, αλά 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ή θαη Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο, 

αλά θσδηθφ εληνιήο πειάηε θαη αλά είδνο πξάμεο (ζχκπηπμε πξάμεσλ). 

  2. Μεηά ηελ σο άλσ ζχκπηπμε ησλ πξάμεσλ, νη πξάμεηο πνπ είραλ εηζαρζεί πξνζσξηλά ζην 

χζηεκα νξηζηηθνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο, ζρεκαηίδνληαο ην ζχλνιν 

ησλ Αλνηρηψλ Θέζεσλ. Η νξηζηηθνπνίεζε εκθαίλεηαη ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε κε ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο Τ.ΔΚ. 

  3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπηχζζνληαη, 

θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο ζε αμίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπο. 

  4. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο νη πξάμεηο δελ ππφθεηληαη ζε θακία ηξνπνπνίεζε, 

δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε απφ ηελ Τ.ΔΚ., κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηάξζξσζεο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 5.9. 

 5.5 Αθεξεγγπφηεηα Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

  ε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, σο πξνο ηηο πάζεο θχζεσο πξάμεηο ηεο 

Τ.ΔΚ. εθθαζάξηζεο, δηαθαλνληζκνχ, ιήςεο αζθαιεηψλ ή εηζθνξψλ ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ 

Δθθαζάξηζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηζρχεη ην ακεηάθιεην απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο 

εθθαζαξηδφκελεο πξάμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 5.6 Τπνινγηζκφο ηνπ Κηλδχλνπ 

  Η Τ.ΔΚ. ππνινγίδεη αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ηνλ Κίλδπλν Γηεκέξνπ 

σο θαη ηνλ Κίλδπλν Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ πνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αλαιακβάλεη γηα ην ζρεηηθφ 

Λνγαξηαζκφ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 5.6.

1 

Τπνινγηζκφο ηνπ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ 

  1. Ο Κίλδπλνο Γηεκέξνπ ηεο εκέξαο ππνινγηζκνχ Σ γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο 
Αγνξάο ππνινγίδεηαη αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζχκθσλα κε 
ηηο Αλνηρηέο Θέζεηο εθθξεκψλ ζπλαιιαγψλ απηνχ θάζε κηαο απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο 
εκέξεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζρεηηθήο Αγνξάο (Σ-1 θαη Σ-2 ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ηπρφλ εθθξεκνηήησλ σο πξνο ην δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ζε εκέξεο 
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ζπλεδξίαζεο πξνγελέζηεξεο ηεο Σ-2. Σν σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα απνηειεί ηελ πεξίνδν 
ππνινγηζκνχ σο πξνο θάζε εκέξα ππνινγηζκνχ Σ. Ο Κίλδπλνο Γηεκέξνπ ηεο εκέξαο 
ππνινγηζκνχ Σ σο πξνο ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ κπνξεί λα ππνινγίδεηαη κεηά ηε ιήμε 
ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ηεο εκέξαο ππνινγηζκνχ. 

  2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ιακβάλνληαη ππφςε: 

   α) Ο Γεληθφο Κίλδπλνο Γηεκέξνπ (ΓΚΓΙΗΜΔΡΟΤ) θαη ν Δηδηθφο Κίλδπλνο Γηεκέξνπ 
(ΔΚΓΙΗΜΔΡΟΤ) απφ ηηο Αλνηρηέο Θέζεηο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ γηα ην ζρεηηθφ 
Λνγαξηαζκφ θαηά ηνπο φξνπο ησλ παξαγξάθσλ 5.6.1.1 θαη 5.6.1.2 θαη 

   β) Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ζε ηηκέο θιεηζίκαηνο Σ-1 
(mark to market) ησλ Αλνηρηψλ Θέζεσλ ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ γηα ην ζρεηηθφ 
Λνγαξηαζκφ (εθεμήο «ΜΜ») θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 5.6.1.3. 

  3. Ο ζπλνιηθφο Κίλδπλνο Γηεκέξνπ (ΚΓΙΗΜΔΡΟΤ) γηα θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα θάζε εκέξα ππνινγηζκνχ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ 

Γεληθνχ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ, ηνπ Δηδηθνχ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ θαη ηνπ ΜΜ ηνπ  ζρεηηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν. 

 5.6.

1.1 

 Τπνινγηζκφο ηνπ Γεληθνχ Κηλδχλνπ (ΓΚ) Γηεκέξνπ 

  1. Ο  ππνινγηζκφο ηνπ  Γεληθνχ  Κηλδχλνπ  Γηεκέξνπ  αλά Λνγαξηαζκφ  Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γίλεηαη σο εμήο: 

   α) Καηαξρήλ πξνζδηνξίδεηαη ε Καζαξή Πνζφηεηα Με πκςεθηδνκέλσλ Αγνξψλ 

(ΚΠΜΑ) ή Πσιήζεσλ (ΚΠΜΠ) ηεο ζπγθεθξηκέλεο θηλεηήο αμίαο γηα θάζε εκέξα 

ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο γίλεηαη σο εμήο: 

    (i) Δάλ ν φγθνο (ζε ηεκάρηα) ησλ αγνξψλ ζε ζπγθεθξηκέλε θηλεηή αμία, πνπ έρεη 

αλαιάβεη πξνο εθθαζάξηζε ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο γηα ην ζρεηηθφ 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο, θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ 

ππνινγηζκνχ είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ πσιήζεσλ επί ηεο ηδίαο 

θηλεηήο αμίαο θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ, ε δηαθνξά 

απηή απνηειεί ηελ Καζαξή Πνζφηεηα Με πκςεθηδνκέλσλ Αγνξψλ 

(ΚΠΜΑ). 

    (ii) Αληίζηξνθα, αλ ν φγθνο (ζε ηεκάρηα) ησλ πσιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε θηλεηή 

αμία, πνπ έρεη αλαιάβεη πξνο εθθαζάξηζε ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο γηα ην 

ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο, θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ 

ππνινγηζκνχ είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ αγνξψλ επί ηεο ηδίαο θηλεηήο 

αμίαο θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ, ε δηαθνξά απηή 

απνηειεί ηελ Καζαξή Πνζφηεηα Με πκςεθηδνκέλσλ Πσιήζεσλ (ΚΠΜΠ). 

   β) ηε ζπλέρεηα ε ΚΠΜΑ ή ΚΠΜΠ θάζε κηαο απφ ηηο εκέξεο ζπλεδξίαζεο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο εκέξαο ππνινγηζκνχ, θάζε Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θηλεηήο αμίαο θαηά ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο πνπ πξνεγείηαη ηεο 

εκέξαο ππνινγηζκνχ (Σ-1) θαη ππνινγίδεηαη γηα θάζε θηλεηή αμία γηα θάζε 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαη ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ε Ηκεξήζηα Αμία Με 

πκςεθηδνκέλσλ Αγνξψλ (ΗΑΜΑ) ή Πσιήζεσλ (ΗΑΜΠ) γηα ηελ θάζε εκέξα 

ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Η Τ.ΔΚ. πξνζδηνξίδεη κε απφθαζή ηεο ηηο 

αγνξέο πνπ ιακβάλεη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο αλά θηλεηή 

αμία, ηηο ηπρφλ αλαπξνζαξκνγέο ή παξεθθιίζεηο πνπ εθαξκφδεη σο πξνο ηελ ηηκή 

απηή, ελδεηθηηθά ζπλεθηηκψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο ζεκαληηθφηεξεο αγνξάο απφ 

άπνςε ξεπζηφηεηαο ηνπ Καλνληζκνχ 1287/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. ε πεξίπησζε απνθνπήο δηθαηψκαηνο ζε εθηέιεζε 

εηαηξηθήο πξάμεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ εκεξνκελίεο πξν ηεο απνθνπήο ε ηηκή θιεηζίκαηνο ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη βάζεη ηεο εηαηξηθήο πξάμεο. ε πεξίπησζε απνθνπήο 

κεξίζκαηνο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

αθνξνχλ εκεξνκελίεο πξν ηεο απνθνπήο, ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο πξνζηίζεηαη θαη ην 
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πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν 

καζεκαηηθφ ηχπν: 
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Όπνπ 

Αί =ΗΑΜΑ θηλεηήο αμίαο i 

Πί = ΗΑΜΠ θηλεηήο αμίαο i 

i = θηλεηή αμία 

k = ζπλαιιαγέο εκέξαο ζηε θηλεηή αμία i 

Ρi = ηηκή θιεηζίκαηνο ζηε θηλεηή αμία i ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο (Σ-1) 

αi = αγνξέο ζε ηεκάρηα 

πi = πσιήζεηο ζε ηεκάρηα. 

   γ) Η ΗΑΜΠ θάζε θηλεηήο αμίαο σο πξνο θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή Γεληθνχ Κηλδχλνπ, φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 5.6.3, θαη ην γηλφκελν πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ 

αζξνίδεηαη σο πξνο φιεο ηηο θηλεηέο αμίεο γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ 

ππνινγηζκνχ. Αληίζηνηρα, ε ΗΑΜΑ θάζε θηλεηήο αμίαο σο πξνο θάζε Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ 

ππνινγηζκνχ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή Γεληθνχ Κηλδχλνπ θαη ην γηλφκελν 

πνπ πξνθχπηεη αζξνίδεηαη σο πξνο φιεο ηηο θηλεηέο αμίεο γηα θάζε εκέξα 

ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Η απφιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ δχν 

παξαπάλσ αζξνηζκάησλ απνηειεί ηνλ Γεληθφ Κίλδπλν ηεο θάζε εκέξαο 

ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: 

ΓΚ Σ-r =       
i i

iiiiA %%  

Όπνπ 

ΓΚ T-r = Γεληθφο Κίλδπλνο ηεο Ηκέξαο πλεδξίαζεο T-r, φπνπ r ≥ 1 

i = θηλεηή αμία 

Αi = ΗΑΜΑ θηλεηήο αμίαο i 

Πi = ΗΑΜΠ θηλεηήο αμίαο i 

ΓΚi = ζπληειεζηήο Γεληθνχ Κηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηή αμία i 

  2. Ο Γεληθφο Κίλδπλνο Γηεκέξνπ (ΓΚΓΙΗΜΔΡΟΤ) γηα θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ Γεληθνχ Κηλδχλνπ ηνπ ζρεηηθνχ 
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Λνγαξηαζκνχ ηεο θάζε εκέξαο ζπλεδξίαζεο γηα φιεο ηηο εκέξεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: 

ΓΚΓΙΗΜΔΡΟΤ = ΓΚΣ-1 + ΓΚΣ-2 +  … +ΓΚT-V 

φπνπ λ= Ηκέξεο ζπλεδξίαζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ Αλνηρηέο Θέζεηο. 

 5.6.

1.2 

Τπνινγηζκφο ηνπ Δηδηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) Γηεκέξνπ 

  1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ε ΗΑΜΑ θάζε θηλεηήο αμίαο σο πξνο ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ γηα 

θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 

Δηδηθνχ Κηλδχλνπ, φπσο νξίδεηαη σο πξνο θάζε θηλεηή αμία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

5.6.3, θαη ην γηλφκελν πνπ πξνθχπηεη αζξνίδεηαη γηα ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ σο πξνο φιεο 

ηηο θηλεηέο αμίεο γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Αληίζηνηρα, ε 

ΗΑΜΠ θάζε θηλεηήο αμίαο σο πξνο ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο 

ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή Δηδηθνχ Κηλδχλνπ, θαη ην 

γηλφκελν πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ αζξνίδεηαη σο πξνο φιεο ηηο θηλεηέο 

αμίεο γηα θάζε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Σν άζξνηζκα ησλ δχν 

παξαπάλσ αζξνηζκάησλ σο πξνο θάζε ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ απνηειεί ηνλ Δηδηθφ Κίλδπλν 

γηα ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο θάζε εκέξαο ζπλεδξίαζεο ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ. Ο 

ππνινγηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: 

             ΔΚ Σ-r =       
i i

iiiiA %%    

Όπνπ 

ΔΚ T-r = Δηδηθφο Κίλδπλνο ηεο εκέξαο ζπλεδξίαζεο T-r, φπνπ r > 1 

i = θηλεηή αμία 

Αi = ΗΑΜΑ θηλεηήο αμίαο i 

Πi = ΗΑΜΠ θηλεηήο αμίαο i 

ΔΚi = ζπληειεζηήο Δηδηθνχ Κηλδχλνπ ηεο θηλεηήο αμίαο i 

  2. Ο Δηδηθφο Κίλδπλνο Γηεκέξνπ (ΔΚΓΙΗΜΔΡΟΤ) γηα θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ Δηδηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ ζρεηηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ ηεο θάζε εκέξαο ζπλεδξίαζεο γηα φιεο ηηο εκέξεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: 

ΔΚΓΙΗΜΔΡΟΤ = ΔΚΣ-1 + ΔΚΣ-2  + … +ΔΚT-V 

φπνπ λ= Ηκέξεο ζπλεδξίαζεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ Αλνηρηέο Θέζεηο. 

 5.6.

1.3. 

ΜΜ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο  

  1. Με βάζε ηελ εκέξα ππνινγηζκνχ (Σ), αλεπξίζθεηαη γηα θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα θάζε θηλεηή αμία, σο πξνο ηελ νπνία αλέιαβε ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγέο θαηά ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ: 

   α) Η αμία φισλ ησλ αγνξψλ θαη ε αμία φισλ ησλ πσιήζεσλ απηήο ηεο θηλεηήο αμίαο 

σο πξνο ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ θαηά ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ ζηηο ηηκέο ζηηο 

νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ νη ζπλαιιαγέο. 

   β) Οη αμίεο ηηο νπνίεο ζα είραλ νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο απνηηκψκελεο ζηελ ηηκή 

θιεηζίκαηνο ηεο εκέξαο ζπλεδξίαζεο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκέξαο ππνινγηζκνχ, 

ήηνη ηεο Σ-1. Γηα ην ζθνπφ απηφ πνιιαπιαζηάδεηαη ν φγθνο (ζε ηεκάρηα) ησλ 

θηλεηψλ αμηψλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν αγνξψλ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ 
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θαηά ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ επί ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο θηλεηήο αμίαο ηελ Σ-1 

θαη ν φγθνο (ζε ηεκάρηα) ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

πσιήζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ επί ηελ ηηκή 

θιεηζίκαηνο ηεο θηλεηήο αμίαο ηελ Σ-1. Η Τ.ΔΚ. πξνζδηνξίδεη κε απφθαζή ηεο ηηο 

αγνξέο πνπ ιακβάλεη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο αλά θηλεηή 

αμία, ηηο ηπρφλ αλαπξνζαξκνγέο ή παξεθθιίζεηο πνπ εθαξκφδεη σο πξνο ηελ ηηκή 

απηή, ελδεηθηηθά ζπλεθηηκψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο ζεκαληηθφηεξεο αγνξάο απφ 

άπνςε ξεπζηφηεηαο ηνπ Καλνληζκνχ 1287/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. ε πεξίπησζε απνθνπήο δηθαηψκαηνο ζε εθηέιεζε 

εηαηξηθήο πξάμεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ εκεξνκελίεο πξν ηεο απνθνπήο ε ηηκή θιεηζίκαηνο ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη βάζεη ηεο εηαηξηθήο πξάμεο. ε πεξίπησζε απνθνπήο 

κεξίζκαηνο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ αθνξνχλ εκεξνκελίεο πξν ηεο απνθνπήο, ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο πξνζηίζεηαη 

θαη ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο. 

  2. Ωο ΜΜ γηα θάζε θηλεηή αμία (ΜΜΚΑ) νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

   α) ηεο δηαθνξάο ηεο αμίαο Πσιήζεσλ Πεξηφδνπ Τπνινγηζκνχ απνηηκψκελε ζε ηηκέο 

θιεηζίκαηνο Σ-1 (Π' Πεξηφδνπ Τπνινγηζκνχ) απφ ηελ αμία Πσιήζεσλ ηεο ίδηαο 

Πεξηφδνπ (Π Πεξηφδνπ Τπνινγηζκνχ) 

   β) ηε δηαθνξά ηεο αμίαο Αγνξψλ Πεξηφδνπ Τπνινγηζκνχ απνηηκψκελε ζε ηηκέο 

θιεηζίκαηνο Σ-1 (Α' Πεξηφδνπ Τπνινγηζκνχ) απφ ηελ αμία Αγνξψλ ηεο ίδηαο 

Πεξηφδνπ (Α Πεξηφδνπ Τπνινγηζκνχ): 

(MΜΚΑ=[(Π’Διημέρου)-(ΠΔιημέρου)]–[(Α’Διημέρου)-(ΑΔιημέρου)] 

  3. Ωο ΜΜ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο νξίδεηαη ην άζξνηζκα ηνπ ΜΜ φισλ ησλ θηλεηψλ 

αμηψλ, σο πξνο ηηο νπνίεο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αλέιαβε πξνο εθθαζάξηζε 

ζπλαιιαγέο ζην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ θαηά ηελ πεξίνδν ππνινγηζκνχ. 

 5.6.

2. 

Τπνινγηζκφο ηνπ Κηλδχλνπ Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ  

  1. Καηά ηελ εκέξα ππνινγηζκνχ ππνινγίδεηαη ν κέγηζηνο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, αλά Μέινο ηεο Αγνξάο θαη Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ εληφο 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο ηεο ζρεηηθήο εκέξαο (Κίλδπλνο Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ - ΚΣ) 

απφ ηελ εηζαγσγή εληνιψλ ζην ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο θαη ηελ θαηάξηηζε 

ζπλαιιαγψλ απφ ην ίδην ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο σο Μέινο ηεο Αγνξάο ή απφ ηα Μέιε 

ηεο Αγνξάο ησλ νπνίσλ νη ζπλαιιαγέο εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο επφκελεο ππνπαξαγξάθνπο. 

  2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κηλδχλνπ Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ ιακβάλνληαη ππφςε: 

   α) νη θαηαξηηζζείζεο ηελ εκέξα απηή ζπλαιιαγέο αλά Μέινο Αγνξάο αλά ζρεηηθφ 

Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο θαη 

   β) νη αλεθηέιεζηεο εληνιέο πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ αλά Μέινο Αγνξάο αλά 

ζρεηηθφ Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο. 
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  3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αλά Μέινο 

Αγνξάο θαη ζρεηηθφ Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απφ ζπλαιιαγέο θαηαξηηζζείζεο απφ 

απηφ θαηά ηελ εκέξα ππνινγηζκνχ, πξνζδηνξίδεηαη αλά θηλεηή αμία ε αμία ησλ Αγνξψλ θαη 

Πσιήζεσλ ζηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ νη ζπλαιιαγέο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

ζρεηηθνχ θηλδχλνπ γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηψλ αμηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν   

καζεκαηηθφ ηχπν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δχν ζπληζηψζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Γεληθφ 

Κίλδπλν θαη ηνλ Δηδηθφ Κίλδπλν, φπσο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο: 
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Όπνπ 

i = θηλεηή αμία 

j = πξάμε ηεο θηλεηήο αμίαο i 

Α ji = αμία πξάμεο αγνξάο j ηεο θηλεηήο αμίαο i 

Π ji = αμία πξάμεο πψιεζεο j ηεο θηλεηήο αμίαο i 

ΓΚi = ζπληειεζηήο Γεληθνχ Κηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηή αμία i 

ΔΚi = ζπληειεζηήο Δηδηθνχ Κηλδχλνπ ηεο θηλεηήο αμίαο i 

 

  4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ αλεθηέιεζησλ εληνιψλ αλά θηλεηή αμία αλά Μέινο 
Αγνξάο θαη ζρεηηθφ Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο πνπ αλαιακβάλεη Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 
θαηά ηελ εκέξα ππνινγηζκνχ, ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ εληνιψλ αγνξάο 
θαη ηεο αμίαο ησλ εληνιψλ πψιεζεο επί ηεο θηλεηήο αμίαο, πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ 
Αγνξά πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ θαη αληηζηνηρνχλ ζην ζρεηηθφ Τπνινγαξηαζκφ, θαη 
πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ 
παξφληνο γηα ηε ζρεηηθή αμία. Γηα ηηο ειεχζεξεο εληνιέο (market orders) θαη ηηο εληνιέο ζην 
θιείζηκν (at-the-close orders), φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο, ε αμία ησλ 
εληνιψλ αγνξάο θαη ησλ εληνιψλ πψιεζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ηεο ηειεπηαίαο 
ζπλαιιαγήο ή, εθφζνλ δελ έρνπλ δηελεξγεζεί ζπλαιιαγέο ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο, κε 
βάζε ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε ηηκή θιεηζίκαηνο. Ο θίλδπλνο αλεθηέιεζησλ εληνιψλ ηεο 
εκέξαο ππνινγηζκνχ (Κorders) γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηψλ αμηψλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 
ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: 

       









i j j

jiordersjiordersorders AK )%(%%% ,, 

 

φπνπ j = εληνιή ηεο θηλεηήο αμίαο i 

Aorders ji = αμία εληνιήο αγνξάο j ηεο θηλεηήο αμίαο i 

Πorders ji = αμία εληνιήο πψιεζεο j ηεο θηλεηήο αμίαο i 

ΓΚi = ζπληειεζηήο Γεληθνχ Κηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηή αμία i 

ΔΚ = ζπληειεζηήο Δηδηθνχ Κηλδχλνπ ηεο θηλεηήο αμίαο i 

  5. Ο Κίλδπλνο Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ (Κη) νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ Κηλδχλνπ ζπλαιιαγψλ 

πνπ θαηαξηίζηεθαλ θαηά ηελ εκέξα ππνινγηζκνχ θαη ηνπ Κηλδχλνπ αλεθηέιεζησλ εληνιψλ 

ηεο ίδηαο εκέξαο γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηψλ αμηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν 

καζεκαηηθφ ηχπν: 

Κη = ( Κ trades + K orders ) 
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Όπνπ 

Κ trades = θίλδπλνο ζπλαιιαγψλ γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηψλ αμηψλ 

K orders = θίλδπλνο αλεθηέιεζησλ εληνιψλ γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηψλ αμηψλ 

 5.6.

3 

πληειεζηέο Γεληθνχ Κηλδχλνπ θαη Δηδηθνχ Κηλδχλνπ  

  1. Οη ζπληειεζηέο Γεληθνχ Κηλδχλνπ θαη Δηδηθνχ Κηλδχλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο Τ.ΔΚ. παξνρήο θαιχςεσλ απφ ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε έλαληη ησλ 

Κηλδχλσλ ησλ παξαγξάθσλ 5.6.1 θαη 5.6.2 θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Τ.ΔΚ. 

  2. Ο Γεληθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. θαη είλαη κνλαδηθφο γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηψλ 

αμηψλ, ελψ ν Δηδηθφο Κίλδπλνο αλά θηλεηή αμία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Κηλδχλνπ 

δχλαηαη λα νξίδνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. θιηκαθνχκελνη ζπληειεζηέο αλά είδνο θηλεηήο αμίαο κε 

βάζε ηηο θαηεγνξίεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη άιια αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη ζπληειεζηέο Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ Κηλδχλνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο θηλεηψλ αμηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή, πξνζσξηλή αλαζηνιή ιφγσ 

δηελέξγεηαο εηαηξηθψλ πξάμεσλ, αλαζηνιή ιφγσ κε έγθαηξεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, απνζηνιήο ελεκέξσζεο απφ ηελ εθδφηξηα ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζην 

Γηαρεηξηζηή αγνξάο, ιφγσ ππαγσγήο ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζε επηηήξεζε ή άιιε εηδηθή 

θαηεγνξία νιηγφσξεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 

ηεο Αγνξάο. 

  3. Οη σο άλσ ζπληειεζηέο αλαπξνζαξκφδνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζε ηαθηηθή ή θαη έθηαθηε βάζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο σο 

άλσ απνθάζεηο ηεο. Η αλαπξνζαξκνγή κπνξεί λα δηελεξγείηαη γηα κεκνλσκέλα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ή γηα ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ Μειψλ, ιακβαλνκέλσλ ηδίσο ππφςε 

ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο, ησλ Αλνηρηψλ Θέζεσλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ θαη ησλ 

εγγελψλ θηλδχλσλ. 

  4. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαπξνζαξκνγή ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ παξνρήο 

θαιχςεσλ, ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, ζηα νπνία αθνξά ε αχμεζε, νθείινπλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ζέηεη ε Τ.ΔΚ. λα πξνβαίλνπλ ζηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ απφ απηή 

θαιχςεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 5.7 Τπνινγηζκφο απαηηήζεσλ παξνρήο θαιχςεσλ θαη αζθάιεηεο 

 5.7.

1 

Απαηηήζεηο παξνρήο θαιχςεσλ  

  1. Αλάινγα κε ηνλ αλαιακβαλφκελν Κίλδπλν, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5.6.1. θαη 

5.6.2., θάζε Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο πξνο θάζε εκέξα 

ππνινγηζκνχ, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα παξέρεη ππέξ Τ.ΔΚ. αληίζηνηρε θάιπςε. 

   Ωο θαιχςεηο ιακβάλνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο: 

   α) ε αμία ηεο Μεξίδαο πνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δηαηεξεί γηα ην ζρεηηθφ 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο, 

   β) νη αζθάιεηεο πνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο έρεη παξάζρεη γηα ην ζρεηηθφ 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ππέξ Τ.ΔΚ. θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

  2. Οη απαηηήζεηο ηεο Τ.ΔΚ., πνπ αθνξνχλ ζηελ θάιπςε ηνπ Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ ζε ζρέζε κε 
Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεζεί κε 
ηελ παξνρή απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αληίζηνηρεο θάιπςεο ππέξ Τ.ΔΚ. ην αξγφηεξν 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο ηεο εκέξαο παξνρήο ηεο ζρεηηθήο θάιπςεο 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο πξηλ εηζαρζνχλ απφ ην 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο σο Μέινο ηεο Αγνξάο ή απφ ηα Μέιε ηεο Αγνξάο πνπ 
εθθαζαξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ απηνχ εληνιέο πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζην 
ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο  θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζρεηηθήο εκέξαο. Ωο 
εκέξα παξνρήο ηεο θάιπςεο λνείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ε επνκέλε εξγάζηκε 
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εκέξα ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία γελλήζεθαλ νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο Τ.ΔΚ. Αλάινγα 
κε ην χςνο ησλ σο άλσ απαηηήζεσλ, νη ππνρξεψζεηο παξνρήο θάιπςεο ηνπ 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

   α) Δάλ ε απαίηεζε παξνρήο θάιπςεο ηεο Τ.ΔΚ. ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο είλαη κεγαιχηεξε ζε αμία ηεο αμίαο ηεο 

Μεξίδαο θαη ηεο παξαζρεζείζαο ππέξ ηεο Τ.ΔΚ. αζθάιεηαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο κε ηελ παξνρή πξφζζεηεο αζθάιεηαο ππέξ Τ.ΔΚ. 

   β) Δάλ, αληίζεηα, ε απαίηεζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ είλαη κηθξφηεξε, ην 

πιεφλαζκα λνείηαη σο δηαζέζηκε θάιπςε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. Η Τ.ΔΚ. 

απνδίδεη Πηζησηηθφ Όξην ηεο παξαγξάθνπ 5.8.1. ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αλά 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ θαη' αλψηαην κέρξη ην χςνο ηεο δηαζέζηκεο 

θάιπςεο πνπ έρεη παξαζρεζεί γηα ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ. 

  3. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο δηαζέζηκεο θάιπςεο ππέξ Τ.ΔΚ. σο πξνο Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δελ επηηξέπεηαη, κέρξη λα 

εθπιεξψζεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζή ηνπ, λα αλαιάβεη πξνο εθθαζάξηζε ζπλαιιαγέο, εθηφο 

εάλ πξφθεηηαη γηα εθθξεκείο ζπλαιιαγέο ή γηα ζπλαιιαγέο θάιπςεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα 

ηε δηεπζέηεζε ηπρφλ ππεξεκεξίαο. Αληίζηνηρα, απνθιείνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απφ ηε 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, εθηφο ησλ ζπλαιιαγψλ θάιπςεο, ηα Μέιε ηεο Αγνξάο, εθφζνλ 

απηέο εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. 

  4. Δηδηθφηεξα, ε δηαζέζηκε θάιπςε αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ππνινγίδεηαη πξηλ ηελ 

έλαξμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθαηξείηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ θαιχςεσλ, πνπ έρεη παξάζρεη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ππέξ Τ.ΔΚ. γηα ην ζρεηηθφ 

Λνγαξηαζκφ, ε θάιπςε πνπ έρεη ήδε δεζκεπζεί ππέξ Τ.ΔΚ. σο πξνο ην ζρεηηθφ 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο γηα ηνλ Κίλδπλν Γηεκέξνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 2. 

  5. Δπαλππνινγηζκφο ησλ Κηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5.6.1 θαη 5.6.2, κπνξεί 

λα δηελεξγείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. θαη ελδνζπλεδξηαθά, εθφζνλ ηνχην νξίδεηαη ζε ζρεηηθή 

απφθαζή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη απαηηήζεηο ηεο Τ.ΔΚ. γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ Κηλδχλσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ παξνρή απφ ηα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε αληηζηνίρσλ θαιχςεσλ κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη απφ 

ηελ Τ.ΔΚ. 

  ε πεξίπησζε πνπ ηελ αζθάιεηα παξέρεη ζηελ Τ.ΔΚ. Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο σο αζθαιεηνδφηεο θαη 

απηή παξέρεηαη πξνο θάιπςε απαηηήζεσλ πξνεξρφκελσλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

Λνγαξηαζκνχο Δθθαζάξηζεο, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα δειψλεη ην κέξνο ηεο αμίαο ηεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ε ελ ιφγσ αζθάιεηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ., 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ ENOTHTA IV.2.5 ηεο ENOTHTA IV. 

 5.7.

2 

Παξνρή αζθαιεηψλ ππέξ Τ.ΔΚ. 

 5.7.

2.1 

Γεληθή ξχζκηζε 

  1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε παξέρνπλ αζθάιεηα ππέξ Τ.ΔΚ. πξνο εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 5.7.

2.2 

Μνξθέο αζθάιεηαο 

  1. Η αζθάιεηα παξέρεηαη θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 

ππνπαξαγξάθσλ, κε ηε κνξθή: 
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   α) κεηξεηψλ ζε επξψ ή θαη ζε άιια λνκίζκαηα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. 

   β) θηλεηψλ αμηψλ πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. 

   γ) εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

  2. Γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Τ.ΔΚ. σο αζθάιεηα θηλεηέο αμίεο δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά ή πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.  

144(η)/2007, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κε ζρεηηθή απφθαζή ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη αμίεο απηέο είλαη απνθιεηζηηθήο θπξηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή ηνπ 

δηθαηνχρνπ Γηαθξηηήο Μεξίδαο ηνπ σο αζθαιεηνδφηε θαηά πεξίπησζε θαη επίζεο εθφζνλ 

είλαη ειεχζεξεο απφ θάζε βάξνο, θαηάζρεζε, απαίηεζε ή δηθαίσκα ηξίηνπ ή άιιε 

δέζκεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ δεζκεχζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε γεληθή 

ζπλέιεπζε θαη άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαη είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο. 

Γηα ηελ απνδνρή σο αζθάιεηαο θηλεηψλ αμηψλ νη θηλεηέο αμίεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ ζέηεη ε Τ.ΔΚ. κε απφθαζή ηεο πνπ ζπλαξηψληαη ελδεηθηηθά 

κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ εθδφηε, ηε ξεπζηφηεηα ησλ θηλεηψλ αμηψλ, ηε δηαζπνξά ηνπο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επίζεκνπο δείθηεο ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

  3. Γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Τ.ΔΚ. σο αζθάιεηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ή εγθαηάζηαζε, κε ηε κνξθή 
ππνθαηαζηήκαηνο, ζηελ Κχπξν θαη κε ηελ νπνία, κεηά απφ απιή αίηεζε ηεο Τ.ΔΚ. ν 
εθδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ακέζσο ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή κέξνο 
απηνχ σο πξνο ην νπνίν ε Τ.ΔΚ. ζα ηνπ δεηήζεη ηελ θαηάπησζε, ρσξίο ν εθδφηεο λα 
δηθαηνχηαη λα αληηηάμεη νπνηεζδήπνηε ελζηάζεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Γελ γίλνληαη 
απνδεθηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εθφζνλ απηέο εθδίδνληαη απφ εθδφηε γηα ηελ θάιπςε 
ηδίσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. σο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή ππνρξεψζεψλ 
ηνπ σο δηθαηνχρνπ Γηαθξηηήο Μεξίδαο πνπ ρεηξίδεηαη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ππέξ ηνπ 
νπνίνπ εθδίδεηαη ή εθφζνλ εθδίδεηαη απφ εθδφηε κε ηνλ νπνίν ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ή ν σο άλσ δηθαηνχρνο  ζεσξείηαη κεηξηθή εηαηξεία ππφ ηελ 
έλλνηα πνπ ν πξναλαθεξφκελνο φξνο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 148 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκνπ.   Οη φξνη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. θαη έρνπλ 
ηππνπνηεκέλν πεξηερφκελν. Με απφθαζή ηεο ε Τ.ΔΚ. κπνξεί λα θαζνξίδεη θάζε 
εηδηθφηεξν ζέκα αλαθνξηθά κε ηε ιήςε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

  4. Η Τ.ΔΚ. κε απφθαζή ηεο πξνβαίλεη ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ απνδεθηψλ απφ απηή 

αζθαιεηψλ, ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο ηδίσο ζε ζρέζε κε ηα κέγηζηα ή ειάρηζηα πνζνζηά 

απνδεθηήο θάιπςεο ή ηε κέγηζηε πνζφηεηα απνδεθηήο θάιπςεο αλά θαζνξηδφκελε 

θαηεγνξία. 

  5. Γηα ηελ απνδνρή σο αζθάιεηαο θηλεηψλ αμηψλ ή μέλσλ λνκηζκάησλ σο πξνο ήδε 

γελλεζείζα απαίηεζε παξνρήο θαιχςεσλ ηεο Τ.ΔΚ. έλαληη Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ε 

Τ.ΔΚ. κπνξεί λα ζέηεη σο φξν λα βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλε ε ζρεηηθή αζθάιεηα ζε 

ππνδεηθλπφκελνπο απφ απηή ινγαξηαζκνχο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 

πξηλ απφ ην ρξφλν γέλεζεο ηεο σο άλσ απαίηεζεο. 

 5.7.

2.3 

Απνηηκήζεηο αζθαιεηψλ 

  1. Η Τ.ΔΚ. απνηηκά αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ηηο αζθάιεηεο 
πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ππέξ απηήο γηα ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ κε ηε κνξθή θηλεηψλ αμηψλ 
θαη μέλσλ λνκηζκάησλ, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
παξφληνο. Η ελ ιφγσ απνηίκεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζε εκεξήζηα βάζε κεηά ην 
πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο ή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, θαη 
ελδνζπλεδξηαθά. 

  2. Η αμία ησλ θηλεηψλ αμηψλ, πνπ έρνπλ παξαζρεζεί σο αζθάιεηα ππέξ Τ.ΔΚ., απνηηκάηαη 
ζε εκεξήζηα βάζε κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο απηψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο ή 
ελαιιαθηηθά θαη κε βάζε άιιεο ηηκέο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ., εθφζνλ ηνχην 
θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αγνξάο. Δπί ηεο αμίαο παξαζρεζείζαο σο 
αζθάιεηα θηλεηήο αμίαο, φπσο σο άλσ απνηηκάηαη θάζε θνξά, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 
απνθνπήο (haircut) γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. 
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  3. Η αμία ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, πνπ έρνπλ παξαζρεζεί σο αζθάιεηα ππέξ Τ.ΔΚ., 

απνηηκάηαη ζε εκεξήζηα βάζε κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ θαη 

μέλνπ λνκίζκαηνο, φπσο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Δπί ηεο 

αμίαο παξαζρεζέληνο σο αζθάιεηα μέλνπ λνκίζκαηνο, φπσο σο άλσ απνηηκάηαη θάζε 

θνξά, κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο απνθνπήο (haircut) γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. 

  4. Η Τ.ΔΚ. αλαθνηλψλεη ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ηηο ηηκέο απνηίκεζεο πνπ ιακβάλεη θάζε 

θνξά ππφςε γηα ηελ απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ αζθαιεηψλ, σο θαη ηνπο ζπληειεζηέο 

απνθνπήο πνπ εθαξκφδεη αλά θηλεηή αμία θαη λφκηζκα. 

 5.7.

2.4 

Γηθαηψκαηα ηεο Τ.ΔΚ. επί ησλ αζθαιεηψλ  

  1. Δπί ησλ αζθαιεηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ Τ.ΔΚ. θαη ηεξνχληαη δεζκεπκέλεο ζε 

ινγαξηαζκνχο επ' νλφκαηη ηνπ αζθαιεηνδφηε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

ζπληζηάηαη ππέξ απηήο σο δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο  λφκηκν ελέρπξν. Η αζθάιεηα 

παξέρεηαη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο σο αζθαιεηνδφηε ή απφ δηθαηνχρν Γηαθξηηνχ 

Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο, νπφηε αζθαιεηνδφηεο ζεσξείηαη ν δηθαηνχρνο. Υξήζε απφ 

ηελ Τ.ΔΚ. ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο, εάλ ν δηθαηνχρνο δελ είλαη ην ίδην ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ 

θάιπςε απνθιεηζηηθψο θαη κφλν ηεο ηπρφλ δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Γηαθξηηφ 

Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2.5 ηεο ENOTHTA IV. 

  2. Σν λφκηκν ελέρπξν ηεο Τ.ΔΚ. ζε θηλεηέο αμίεο εθηείλεηαη απηνδίθαηα ζηηο θηλεηέο αμίεο πνπ 

δηαλέκνληαη απφ ηνλ εθδφηε ρσξίο αληάιιαγκα ή ζπλεπεία δηαζπάζεσλ (split) ή 

ζπλελψζεσλ αμηψλ (reverse split), θαζψο θαη ζε θηλεηέο αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαβνιέο ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ εθδφηε, ηδίσο ιφγσ ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή. Σν λφκηκν ελέρπξν δελ εθηείλεηαη ζε δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, πνπ 

έρνπλ απνθνπεί, ελδεηθηηθά ζε δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο ιφγσ αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ή ιφγσ έθδνζεο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαζψο θαη ζε δηθαηψκαηα 

επί κεξηζκάησλ ή ηφθσλ. Καηά ην ρξφλν πνπ νη θηλεηέο αμίεο είλαη δεζκεπκέλεο σο 

αζθάιεηα ππέξ Τ.ΔΚ., ε Τ.ΔΚ. δελ αζθεί ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο αμίεο απηέο. 

  3. Δπί ησλ κεηξεηψλ ή θηλεηψλ αμηψλ πνπ ηεο παξέρνληαη σο αζθάιεηα, ε Τ.ΔΚ. έρεη 

δηθαίσκα ρξήζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αζθεί θαηά ηνλ πεξί πκθσληψλ Παξνρήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δμαζθάιηζεο Νφκνπ 43(η)/2004  θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ ππνπαξαγξάθσλ: 

   α) Η Τ.ΔΚ., κεηά απφ απιή εηδνπνίεζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, κπνξεί λα 

πξνβαίλεη ζε πξνζσξηλή ρξήζε ηεο παξαζρεζείζαο αζθάιεηαο, γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πζηήκαηνο απφ εγγελείο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο, εθηφο εάλ ε αζθάιεηα 

απνηειεί δηαζέζηκε θάιπςε ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο θαηά ηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο, ηεο νπνίαο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο έρεη αηηεζεί πξνο ηελ Τ.ΔΚ. ηελ 

επηζηξνθή. 

   β) Δάλ ε αζθάιεηα, σο πξνο ηελ νπνία ε Τ.ΔΚ. αζθεί ην δηθαίσκα ρξήζεο, ζπλίζηαηαη 

ζε θηλεηέο αμίεο, ε Τ.ΔΚ. αζθεί έλαληη ηνπ εθδφηε ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ή ηηο 

απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απφ ηηο ζρεηηθέο αμίεο 

θαη απνδίδεη ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, πνπ παξέζρε ηελ αζθάιεηα, ην πξντφλ ηεο 

άζθεζεο ην αξγφηεξν θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο πνπ ηελ 

παξέζρε ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πξνβιεπφκελα. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο 

ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ε Τ.ΔΚ. δελ αζθεί ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο αμίεο απηέο. 

   γ) Δάλ ε αζθάιεηα σο πξνο ηελ νπνία ε Τ.ΔΚ. αζθεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ζπλίζηαηαη 

ζε κεηξεηά, ε Τ.ΔΚ. απνδίδεη εληφθσο ην ίδην πνζφ ζην ίδην λφκηζκα ζην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή κέζσ απηνχ ζην δηθαηνχρν θαηά πεξίπησζε, πνπ παξέζρε 

ηελ αζθάιεηα. Η επηζηξνθή ησλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ γηα φιν ην δηάζηεκα ρξήζεο 

ηεο αζθάιεηαο ιακβάλεη ρψξα ην αξγφηεξν θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζην 
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Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή κέζσ απηνχ ζην δηθαηνχρν, πνπ ηελ παξέζρε. 

   δ) Η Τ.ΔΚ. κπνξεί επίζεο, ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

θαη κφλν κε απιή εηδνπνίεζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

παξαζρεζείζα απφ απηφλ αζθάιεηα σο κέζν πιεξσκήο θαη εμφθιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ απνξξένπλ απφ ην δηαθαλνληζκφ 

ησλ ζπλαιιαγψλ, εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο ζπκςεθηζκνχ. Δάλ νη ζπκςεθηδφκελεο 

απαηηήζεηο δελ είλαη νκνεηδείο, ν ζπκςεθηζκφο ηνπο δηελεξγείηαη κε κέζνδν 

απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο θαη δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Τ.ΔΚ. 

  4. Δάλ ε παξερφκελε ζε κεηξεηά ή θηλεηέο αμίεο αζθάιεηα ηεξείηαη ζε ινγαξηαζκνχο επ' 

νλφκαηη ηεο Τ.ΔΚ., ζπληζηάηαη δηα ηνπ παξφληνο ππέξ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα 

κε κεηαβίβαζε ηίηινπ θαηά  ηα νξηδφκελα ζηνλ πεξί πκθσληψλ Παξνρήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δμαζθάιηζεο Νφκν 43(η)/2004 θαη εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 

πεξηπηψζεηο β)έσο δ) ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ. 

 5.7.

2.5 

Λνγαξηαζκνί αζθαιεηψλ 

  1. Η παξνχζα παξάγξαθνο αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ιήςεο εθ κέξνπο ηεο Τ.ΔΚ. αζθάιεηαο 

κε ηε κνξθή κεηξεηψλ, μέλσλ λνκηζκάησλ ή θηλεηψλ αμηψλ κέζσ αληηζηνίρσλ 

ινγαξηαζκψλ αζθάιεηαο. Η αζθάιεηα παξέρεηαη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ επφκελσλ ππνπαξαγξάθσλ. 

  2. Η ρξεκαηηθή αζθάιεηα παξέρεηαη ππέξ Τ.ΔΚ. απφ ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε κε έλαλ ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά πξνβιεπφκελνπο ηξφπνπο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. : 

   α) Δάλ πξφθεηηαη γηα αζθάιεηα παξερφκελε κε ηε κνξθή κεηξεηψλ, κε θαηάζεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη επ' νλφκαηη 

ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο αζθαιεηνδφηε θαη δεζκεχεηαη ππέξ Τ.ΔΚ. ή, εάλ 

πξφθεηηαη γηα αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο πξνο Γηαθξηηφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο θαη εθφζνλ 

δηθαηνχρνο ηνπ δελ είλαη ην ίδην ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, κε θαηάζεζε ζε αληίζηνηρν 

ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη επ' νλφκαηη ηνπ δηθαηνχρνπ σο αζθαιεηνιήπηε θαη 

δεζκεχεηαη ππέξ Τ.ΔΚ. ή, εθφζνλ ε Τ.ΔΚ. θαη' επηινγή ηεξεί ζπγθεληξσηηθά ην 

ζχλνιν ησλ ρξεκαηηθψλ αζθαιεηψλ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ, κε αληίζηνηρε 

θαηάζεζε θαη ελ ζπλερεία ηήξεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη ηεο Τ.ΔΚ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ηήξεζε ρξεκαηηθήο αζθάιεηαο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, εθφζνλ απηή 

παξέρεηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ θάιπςε ηδίσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη 

ηεο Τ.ΔΚ. σο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή ππνρξεψζεψλ ηνπ σο δηθαηνχρνπ Γηαθξηηήο 

Μεξίδαο πνπ ρεηξίδεηαη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ή 

εθφζνλ εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα κε ην νπνίν ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ή ν σο άλσ δηθαηνχρνο  ζεσξείηαη κεηξηθή εηαηξεία ππφ ηελ 

έλλνηα πνπ ν πξναλαθεξφκελνο φξνο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 148 ηνπ πεξί 

Δηαηξεηψλ Νφκνπ. 

   β) Δάλ πξφθεηηαη γηα αζθάιεηα παξερφκελε κε ηε κνξθή μέλσλ λνκηζκάησλ, κε 

θαηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε α) αλά λφκηζκα. 

   γ) Οη σο άλσ αζθάιεηεο κπνξεί λα ηεξνχληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή Κεληξηθή 

Σξάπεδα ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. 

  3. Η αζθάιεηα επί θηλεηψλ αμηψλ παξέρεηαη ππέξ Τ.ΔΚ. απφ ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε κε ηνπο 

παξαθάησ πξνβιεπφκελνπο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηξφπνπο ζχκθσλα θαη κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ.: 

   α) Η αζθάιεηα επί θηλεηψλ αμηψλ ζην  Κ.Α.Μ. παξέρεηαη κε κεηαθνξά ησλ αμηψλ ζην 
Λνγαξηαζκφ Υεηξηζηή, ππφ ην ρεηξηζκφ ηεο Τ.ΔΚ., ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ηεο 
Μεξίδαο Μέινπο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο αζθαιεηνδφηε ή, εάλ πξφθεηηαη γηα 
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αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο απφ δηθαηνχρν 
Γηαθξηηνχ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο δηθαηνχρνο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ην ίδην ην 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, κε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ζην Λνγαξηαζκφ Υεηξηζηή, 
ππφ ην ρεηξηζκφ ηεο Τ.ΔΚ., ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ηεο Μεξίδαο ζην  Κ.Α.Μ. ηνπ 
ζρεηηθνχ δηθαηνχρνπ. Αληίζηνηρα, ε επηζηξνθή ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηεο 
αζθάιεηαο ζην δηθαηνχρν δηελεξγείηαη κε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ, ζε 
ππνδεηθλπφκελν απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο Λνγαξηαζκφ Υεηξηζηή ηεο Μεξίδαο 
ηνπ δηθαηνχρνπ ζην  Κ.Α.Μ. Δάλ πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα επί 
θηλεηψλ αμηψλ κε κεηαβίβαζε ηίηινπ, απηή παξέρεηαη κε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ 
αμηψλ ζην Λνγαξηαζκφ Υεηξηζηή ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ηεο Μεξίδαο ηεο Τ.ΔΚ. ζην 
Κ.Α.Μ., ηνλ νπνίν ππνδεηθλχεη ε Τ.ΔΚ. 
 

  4. Με ηελ πίζησζε ή θαηαρψξηζε ή εγγξαθή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο αζθάιεηαο ζην 

ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ππέξ Τ.ΔΚ. ζπληζηψληαη ηα αλάινγα δηθαηψκαηά ηεο σο 

αζθαιεηνιήπηε ζχκθσλα κε ην λφκν. 

  5. Η αζθάιεηα ζε κεηξεηά ή μέλα λνκίζκαηα ή ζε θηλεηέο αμίεο απνζβέλεηαη κφλνλ εθφζνλ 

απηή είλαη απνδεζκεπκέλε απφ ηελ Τ.ΔΚ. θαη αλαιακβάλεηαη, κεηά απφ ζπλαίλεζή ηεο, 

απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κέζσ ηνπ νπνίνπ έρεη παξαζρεζεί. Η Τ.ΔΚ. ζπλαηλεί ζηελ 

αλάιεςε σο άλσ ηεο αζθάιεηαο, εθφζνλ απηή δελ είλαη δεζκεπκέλε πξνο θάιπςε 

Κηλδχλνπ Γηεκέξνπ ή Κηλδχλνπ Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζε 

ζρέζε κε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ή κε ην ζχλνιν ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο, πνπ 

έρεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε παξαζρεζεί. 

  

 

 

5.8 

 

 

 

Τπνινγηζκφο θαη παξαθνινχζεζε Οξίσλ 

  5.8.1 Πηζησηηθά Όξηα 

   1. Η Τ.ΔΚ. θαζνξίδεη, γηα θάζε εκέξα ππνινγηζκνχ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Αγνξάο ηεο ζρεηηθήο εκέξαο, ην Πηζησηηθφ Όξην θάζε Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

σο πξνο θάζε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ, κε βάζε ηε δηαζέζηκε θάιπςε ηνπ 

ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.7.1, θαη 

ην θαηαρσξίδεη ζην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ. Δπίζεο, ε Τ.ΔΚ. πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή 

θαηαρψξηζε ζηνπο αληίζηνηρνπο Τπνινγαξηαζκνχο Δθθαζάξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ 

Δθθαζάξηζεο ησλ πνζνζηψλ θαηαλνκήο ηνπ Πηζησηηθνχ Οξίνπ αλά Μέινο ηεο 

Αγνξάο, φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηα θαηαλνκή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

ππνπαξάγξαθν 4. 

   2. Ωο πξνο θάζε εκέξα ππνινγηζκνχ, ην Πηζησηηθφ Όξην αλά Τπνινγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο θαη Μέινο Αγνξάο, φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν 5, απνηειεί ην κέγηζην Κίλδπλν Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 5.6.2 πνπ κπνξεί, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Αγνξάο ηεο ζρεηηθήο 

εκέξαο, λα αλαιάβεη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο γηα ην ζρεηηθφ Τπνινγαξηαζκφ θαη 

Μέινο Αγνξάο. Δάλ δελ πθίζηαηαη δηαζέζηκε θάιπςε γηα ην ζρεηηθφ Τπνινγαξηαζκφ 

θαη Μέινο Αγνξάο, ην Πηζησηηθφ Όξην ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζα είλαη γηα 

απηνχο κεδεληθφ θαη επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο απαγφξεπζεο εηζαγσγήο εληνιψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν 3 ηεο παξαγξάθνπ 5.7.1. 

   3. Σν Πηζησηηθφ Όξην αλά Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη 

Μέινο ηεο Αγνξάο, δηαβηβάδεηαη κε επζχλε ηεο Τ.ΔΚ. ζην Γηαρεηξηζηή αγνξάο θαη 

θαηαρσξείηαη απφ απηφλ ζην ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζήο ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε θάζε 

ζπλεδξίαζεο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν 5, θαη παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζε ζπλερή βάζε εληφο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

   4. Κάζε Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κπνξεί αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ λα 

πξνβαίλεη ζε θαηαλνκή ηνπ Πηζησηηθνχ Οξίνπ ηνπ αλά Τπνινγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο θαη Μέινο Αγνξάο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο 
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επφκελεο δηαηάμεηο: 

    α) Η θαηαλνκή δηελεξγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή δήισζε ηνπ Γεληθνχ 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξνο ηελ Τ.ΔΚ. κέζσ ηνπ πζηήκαηνο πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

    β) Σν πνζνζηφ ή πνζφ θαηαλνκήο αλά Μέινο Αγνξάο θαηαρσξίδεηαη ζηνλ 
Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο. 

    γ) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Μέινο Αγνξάο δελ δηαζέηεη Πηζησηηθφ Όξην, 
δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εηζαγσγή εληνιψλ ζην ζχζηεκα 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 
ζηνλ Καλνληζκφ ηεο. 

    δ) Σν Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηα πνζνζηά 
θαηαλνκήο ηνπ Πηζησηηθνχ Οξίνπ ηνπ εληφο ηεο ζπλεδξίαζεο. Η κεηαβνιή 
ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ δήισζε ηεο πεξίπησζεο α). ε πεξίπησζε 
δήισζεο κείσζεο Πηζησηηθνχ Οξίνπ πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζε Μέινο Αγνξάο, 
ε δήισζε γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Τ.ΔΚ., εθφζνλ ην λέν κεησκέλν Πηζησηηθφ 
Όξην ηνπ Μέινπο Αγνξάο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην Πηζησηηθφ Όξην πνπ έρεη 
ήδε απηφ αλαιψζεη. 

    ε) Η θαηαλνκή ηνπ Πηζησηηθνχ Οξίνπ απφ ην Γεληθφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αλά 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, αλά Μέινο 

Αγνξάο ή γηα ην ζχλνιν ησλ Μειψλ Αγνξάο, ηηο ζπλαιιαγέο ησλ νπνίσλ 

εθθαζαξίδεη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ην Πηζησηηθφ Όξην ηνπ Γεληθνχ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, φπσο απηφ έρεη θάζε θνξά θαηά ην ρξφλν 

θαηαλνκήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο επφκελεο ππνπαξαγξάθνπ. 

   5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο πξννδεπηηθψο αθαηξείηαη απφ ηελ 

Τ.ΔΚ. απφ ην Πηζησηηθφ Όξην θάζε Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, αλά Τπνινγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο θαη Μέινο Αγνξάο, ν Κίλδπλνο Ηκέξαο Τπνινγηζκνχ, πνπ έρεη ήδε 

αλαιεθζεί κε βάζε ηηο αλεθηέιεζηεο εληνιέο πνπ έρεη ην Μέινο Αγνξάο εηζαγάγεη 

ζην ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρεη απηφ 

θαηαξηίζεη θαηά ηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε θαη αληίζηνηρα πξνζηίζεηαη Πηζησηηθφ Όξην 

κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο θαιχςεηο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

  5.8.2 Όξην πγθέληξσζεο Θέζεο  

   1. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα ζέηεη Όξην πγθέληξσζεο Θέζεο αλά θηλεηή 

αμία ή γηα ην ζχλνιν ησλ θηλεηψλ αμηψλ αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. Σν Όξην πγθέληξσζεο Θέζεο θαζνξίδεη ηε κέγηζηε κέζε 

αμία Αλνηρηψλ Θέζεσλ πνπ κπνξεί, αλά θηλεηή αμία ή γηα ην ζχλνιν ησλ αμηψλ θαηά 

πεξίπησζε, λα αλαιάβεη πξνο εθθαζάξηζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κέζσ ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο απηνχ, ζε κεληαία ή άιιε πεξηνδηθή βάζε πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ., ζε ζρέζε κε ηε κέζε αμία Αλνηρηψλ Θέζεσλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

   2. ε πεξίπησζε πνπ ε κέζε αμία Αλνηρηψλ Θέζεσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο 

ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ππεξβαίλεη θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ην Όξην 

πγθέληξσζεο Θέζεο, φπσο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηε ζπλνιηθή κέζε αμία 

Αλνηρηψλ Θέζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο γηα ηε ζρεηηθή 

πεξίνδν, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε δηάζπαζε ηεο 

Μεξίδαο ηνπ ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ, 

κε ην άλνηγκα κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ Γηαθξηηψλ Μεξίδσλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζέηεη πξνο ηνχην ε Τ.ΔΚ. 

 5.9 Γηαδηθαζία δηάξζξσζεο εθθαζάξηζεο 

  5.9.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο  

   1. Η δηάξζξσζε εθθαζάξηζεο απνηειεί δηαδηθαζία πξνπαξαζθεπαζηηθή ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ πξάμεσλ θαη πεξηιακβάλεη: 
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    α) ηε δηάζπαζε θαη ζπλέλσζε πξάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 6 ηεο 

παξαγξάθνπ 5.9.2. 

    β) ηε κεηάζεζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 5.9.3. 

    γ) ηε γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ηεο παξαγξάθνπ 5.9.4 

    δ) ηελ εηζαγσγή ζην χζηεκα εληνιψλ γηα ην δηαθαλνληζκφ πξάμεσλ 
Γηακεζνιαβεηή ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 5.9.5. 

   2. Η δηαδηθαζία ηεο δηάξζξσζεο εθθαζάξηζεο δηελεξγείηαη βάζεη δειψζεσλ θαη 
εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ, ησλ Μειψλ Αγνξάο θαη ησλ 
Υεηξηζηψλ, φπσο εηζάγνληαη ζην χζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαθάησ 
δηαηάμεσλ.  Οη Υεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Κ.Α.Μ. δχλαηαη λα πξνβαίλνπλ κφλν 
ζε πξάμεηο γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ Γηθαλνληζκνχ Αμηψλ ηεο παξαγξάθνπ 
5.9.4 θαη εηζαγσγήο ζην χζηεκα εληνιψλ γηα ην δηαθαλνληζκφ πξάμεσλ 
Γηακεζνιαβεηή ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ηεο παξαγξάθνπ 5.9.5. 

   3. Οη πξάμεηο δηάξζξσζεο νπδεκία κεηαβνιή επηθέξνπλ σο πξνο ηα ζπλνιηθά 
δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ, φπσο 
πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ Αλνηρηψλ Θέζεσλ απηψλ. 

   4. Οη δειψζεηο θαη εληνιέο δηαθαλνληζκνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηε κηθηή αμία 
ησλ πξνο δηαθαλνληζκφ πξάμεσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε εθ ησλ σο άλσ 
ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηε ρξεκαηηθή αμία ηεο θάζε πξάμεο 
θαη ηηο εθαηέξσζελ ρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ρξεψζεσλ ηεο Τ.ΔΚ. ή θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή αγνξάο ή θαη άιισλ ζρεηηθψλ 
επηβαξχλζεσλ. 

   5. Η δηαδηθαζία δηάξζξσζεο εθθαζάξηζεο δηελεξγείηαη ρσξηζηά γηα θάζε εκέξα 

ππνινγηζκνχ Σ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ (Σ+2) θαη 

ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκέλν σξάξην πνπ ζέηεη πξνο ηνχην ε Τ.ΔΚ. 

   6. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηάξζξσζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ, 

ηα Μέιε ηεο Αγνξάο θαη ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

κεηαβνιή ησλ θσδηθψλ ΟΑΗ ησλ εληνιέσλ, φπσο έρνπλ δεισζεί ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 5.2. 

  5.9.2 Γηάζπαζε θαη ζπλέλσζε πξάμεσλ  

   1. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5.4 θαη πξηλ απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ηεο παξαγξάθνπ 5.9.4 

επηηξέπεηαη εληφο πξνγξακκαηηζκέλνπ απφ ηελ Τ.ΔΚ. σξαξίνπ ε δηάζπαζε θαη 

ζπλέλσζε πξάμεσλ θαη αληίζηξνθα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαθάησ 

δηαηάμεσλ. 

   2. Η δηάζπαζε πξάμεο αγνξάο ή πψιεζεο ζπλεπάγεηαη ηνλ επηκεξηζκφ ηεο ζε 

πεξηζζφηεξεο αληίζηνηρεο πξάμεηο. Οη δηαζπαζζείζεο αγνξέο ή πσιήζεηο 

αληηκεησπίδνληαη απφ ην χζηεκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο σο απηνηειείο 

αγνξέο ή πσιήζεηο αληίζηνηρα. 

   3. Με ηε ζπλέλσζε πξάμεσλ αγνξάο ή πψιεζεο κία ή θαη πεξηζζφηεξεο 

ζπκπηπρζείζεο ή δηαζπαζζείζεο πξάμεηο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο κπνξεί λα 

ζπλελψλνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ απηνηειείο πξάμεηο αγνξάο θαη πψιεζεο 

αληίζηνηρα. Οη ζπλελσζείζεο αγνξέο ή πσιήζεηο αληηκεησπίδνληαη απφ ην χζηεκα 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο σο απηνηειείο αγνξέο ή πσιήζεηο αληίζηνηρα. 

   4. Η δηάζπαζε ή ζπλέλσζε δηελεξγείηαη αλά Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαη Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο ή Τπνινγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ θαη αλά είδνο πξάμεο αγνξάο ή 

πψιεζεο, κε βάζε ηηο νξηζηηθνπνηεζείζεο πξάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.4. Με ηε 

δηάζπαζε ή ηε ζπλέλσζε κπνξεί λα δηαζπψληαη θαη λα ζπλελψλνληαη πξάμεηο αλά 

επελδπηή ή θαη γηα πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο, φρη φκσο γηα νκάδεο επελδπηψλ. 
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   5. ε δηάζπαζε ή ζπλέλσζε πξάμεσλ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ην Μέινο Αγνξάο, πνπ ηηο 
θαηήξηηζε, ράξηλ δηεπθφιπλζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, πνπ ηηο εθθαζαξίδεη, σο 
πξνο ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην Μέινο Αγνξάο κπνξεί λα 
δηαζπά ή λα ζπλελψλεη ηηο νξηζηηθνπνηεζείζεο πξάμεηο θαηά ηξφπν πνπ λα 
αληηζηνηρνχλ πξνο ηηο εληνιέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηηο θαηήξηηζε, σο θαη πξνο ηηο 
πξνηεηλφκελεο ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κεηαζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.9.3. Οη 
δηελεξγνχκελεο απφ ην Μέινο Αγνξάο δηαζπάζεηο ή ζπλελψζεηο δελ έρνπλ 
δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ην νπνίν κπνξεί λα ηηο αλαθαιεί 
νπνηεδήπνηε, ελ φισ ή ελ κέξεη. ε αληίζηνηρεο δηαζπάζεηο ή ζπλελψζεηο κπνξεί λα 
πξνβαίλεη θαη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο είηε απεπζείαο είηε κεηά απφ αλάθιεζε 
απηψλ ηνπ Μέινπο Αγνξάο. 

   6. ε θάζε πεξίπησζε δηάζπαζεο ή ζπλέλσζεο πξάμεσλ ην άζξνηζκα ησλ θηλεηψλ 
αμηψλ θαη ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ζηηο δηαζπαζζείζεο ή ζπλελσζείζεο πσιήζεηο ή 
αγνξέο ηζνχηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηε 
ζπλνιηθή αμία ησλ πξάμεσλ, αληίζηνηρα, πξηλ απφ ηε δηάζπαζε ή ζπλέλσζε απηψλ. 

  5.9.3 Μεηάζεζε δηαθαλνληζκνχ  

   1. Όηαλ ν δηαθαλνληζκφο πξάμεο πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί απφ άιιν Υεηξηζηή θαη φρη 

απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο πνπ ηελ εθθαζαξίδεη, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 

πξνβαίλεη ζε κεηάζεζή ηεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο Τ.ΔΚ. 

   2. Με ηε κεηάζεζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κεηαζέηεη θαη 
αληίζηνηρα ν Υεηξηζηήο αλαιακβάλεη ην δηαθαλνληζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο. Η κεηάζεζε ηνπ 
δηαθαλνληζκνχ δελ αλαηξεί ηελ επζχλε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα νκαιή 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηεζείζα πξάμε, ζε 
πεξίπησζε κε εθπιήξσζήο ηνπο απφ ην Υεηξηζηή ζηνλ νπνίν κεηαηέζεθε. 

   3. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεηάζεζεο, ην Μέινο Αγνξάο, πνπ θαηήξηηζε ηελ πξνο 
δηαθαλνληζκφ πξάμε, κπνξεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο κεηάζεζεο ηεο πεξίπησζεο α) 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ 4, λα δειψλεη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο πξνο ην Δθθαζαξηζηηθφ 
Μέινο Υεηξηζηή πνπ ζα αλαιάβεη κε ηε κεηάζεζε ην δηαθαλνληζκφ ηεο. Σν 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δε δεζκεχεηαη απφ ηελ σο άλσ δήισζε θαη κπνξεί λα 
κεηαζέηεη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ηελ πξνο δηαθαλνληζκφ πξάμε ζε άιιν 
Υεηξηζηή. 

   4. Γηα ηε κεηάζεζε ηεξείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

    α) Η κεηάζεζε δηελεξγείηαη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5.4 ή θαη ηηο ηπρφλ δηαζπάζεηο ή ζπλελψζεηο απηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5.9.2 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην 

πξνγξακκαηηζκέλν σξάξην πνπ ζέηεη πξνο ηνχην ε Τ.ΔΚ.  Γηα λα γίλεη 

κεηάζεζε απνδεθηή, πξέπεη ν Υεηξηζηήο, ζηνλ νπνίν κεηαηίζεηαη, λα έρεη 

ζπζρεηίζεη ηνλ θσδηθφ ΟΑΗ εληνιέα, κε ην Μέινο Αγνξάο πνπ θαηήξηηζε 

ηε ζρεηηθή πξάμε θαη ην Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμησλ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

    β) Αλάθιεζε ηεο κεηάζεζεο απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή ηεο απνδνρήο ηεο 

απφ ην Υεηξηζηή πνπ δηελεξγήζεθε επηηξέπεηαη σο εμήο: 

     (i) Δάλ απφ ηε κεηαηηζέκελε πξάμε πξνθχπηεη ππνρξέσζε παξάδνζεο 

θηλεηψλ αμηψλ, αλάθιεζε ηεο κεηάζεζεο ή ηεο απνδνρήο ηεο γίλεηαη 

απφ ην χζηεκα δεθηή, κφλνλ εθφζνλ ν Υεηξηζηήο δελ έρεη δηαζέζεη 

ζην δηαθαλνληζκφ κέζσ ηεο γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ηηο πξνο παξάδνζε θηλεηέο αμίεο. Δάλ έρνπλ 

δηαηεζεί σο άλσ νη νθεηιφκελεο θηλεηέο αμίεο κεξηθά, αλάθιεζε ηεο 

κεηάζεζεο γίλεηαη απφ ην χζηεκα δεθηή κφλν σο πξνο ην 

ελαπνκείλαλ κέξνο ησλ νθεηιφκελσλ πξνο παξάδνζε θηλεηψλ αμηψλ 

εθφζνλ ηνχην είλαη ηερληθψο εθηθηφ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

Τ.ΔΚ. 

     (ii) Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνχην είλαη ηερληθψο εθηθηφ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. εάλ απφ ηε κεηαηηζέκελε πξάμε πξνθχπηεη 
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ρξεκαηηθή ππνρξέσζε πξνο θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο, αλάθιεζε ηεο 

κεηάζεζεο ή ηεο απνδνρήο ηεο γίλεηαη απφ ην χζηεκα δεθηή κφλνλ 

εθφζνλ ν Υεηξηζηήο δελ έρεη δηαζέζεη ζην δηαθαλνληζκφ κέζσ ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ ην ζρεηηθψο νθεηιφκελν 

ρξεκαηηθφ πνζφ. ε πεξίπησζε κεξηθήο ρξεκαηηθήο θαηαβνιήο, 

αλάθιεζε ηεο κεηάζεζεο θαη αληίζηνηρα ηεο απνδνρήο ηεο γίλεηαη απφ 

ην χζηεκα δεθηή, κφλν σο πξνο ην ελαπνκείλαλ κέξνο ηεο 

ρξεκαηηθήο νθεηιήο. 

     (iii) ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ (i) θαη (ii) δελ είλαη ηερληθψο εθηθηά, 

αλάθιεζε ηεο κεηάζεζεο δηελεξγείηαη εθφζνλ δελ έρεη ιάβεη ρψξα 

γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ απφ ην Υεηξηζηή 

πνπ ηε δηαθαλνλίδεη. 

    γ) Σν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δηθαηνχηαη λα κεηαζέηεη ηελ πξνο δηαθαλνληζκφ 

πξάμε ζε έλα θαη κφλν Υεηξηζηή θάζε θνξά. 

    δ) ε πεξίπησζε εθηέιεζεο πξάμεσλ Γηακεζνιαβεηή ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 5.9.5, κεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν ζην Υεηξηζηή πνπ ελεξγεί σο 

πκκεηέρσλ Δηδηθνχ Σχπνπ ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή σο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.9.5. 

    ε) Με ηε δηάζεζε απφ ην Υεηξηζηή ζην δηαθαλνληζκφ ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ 

νθεηιφκελσλ θηλεηψλ αμηψλ ή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε 

ηελ πεξίπησζε β), ε κεηάζεζε θαη ε απνδνρή ηεο ζεσξείηαη αλέθθιεηε σο 

πξνο ην εθηειεζκέλν κέξνο ηεο θαη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ππνθαζίζηαηαη 

απφ ην Υεηξηζηή ζηηο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο πξάμεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην κέξνο απηφ. 

    ζη) ηηο πεξηπηψζεηο κε εθπιήξσζεο απφ ην Υεηξηζηή ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην δηαθαλνληζκφ πξνο παξάδνζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ή 

πξνο θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε β), ε κεηάζεζε θαζίζηαηαη αλελεξγφο σο πξνο ην κε εθηειεζκέλν 

κέξνο ηεο, ινγίδεηαη σο κε γελφκελε θαη δελ παξάγεη σο πξνο ην κέξνο απηφ 

απνηειέζκαηα γηα ηελ Τ.ΔΚ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο επζχλεηαη πιήξσο γηα ην κε εθηειεζκέλν κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ κεηαηέζεθαλ ζην Υεηξηζηή, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

ENOTHTA IV. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δχλαηαη λα κεηαζέζεη εθ λένπ ην κε εθηειεζκέλν κέξνο 

ηεο πξάμεο ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ Υεηξηζηή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

ζέηεη ε Τ.ΔΚ. 

  5.9.4 Γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ  

   1. Γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ λνείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ε 

δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή, ζε πεξίπησζε κεηάζεζεο 

ηεο παξαγξάθνπ 5.9.3, ν Υεηξηζηήο ζηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε κεηάζεζε, δειψλνπλ 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ην Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ηεο Μεξίδαο ζην  

Κ.Α.Μ. απφ ηνλ νπνίν ζα αθαηξεζνχλ ή ζηνλ νπνίν ζα πξνζηεζνχλ νη αμίεο πνπ 

αθνξά ε εθθξεκήο πξάμε πψιεζεο ή αγνξάο. Η δηαδηθαζία ηεο ελ ιφγσ 

γλσζηνπνίεζεο δηελεξγείηαη κεηά ηηο ηπρφλ δηαζπάζεηο ή ζπλελψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 5.9.2 θαη κεηαζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.9.3. 

   2. Η γλσζηνπνίεζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ γίλεηαη είηε απφ ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο πνπ ηελ εθθαζαξίδεη είηε απφ ην Υεηξηζηή ζην νπνίν 

κεηαηέζεθε ε πξάμε αγνξάο ή πψιεζεο γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο. Σν Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο ή ν Υεηξηζηήο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε 

γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ κφλν γηα ηνπο Λνγαξηαζκνχο 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ νξηζζεί σο Υεηξηζηέο. 

   3. Γηα θάζε εθθξεκή πξάμε αγνξάο ή πψιεζεο επηηξέπεηαη ε γλσζηνπνίεζε ελφο θαη 
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κφλν Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ θαη γηα κία θαη κφλν θνξά. 

   4. Η γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ πξέπεη λα γίλεη απφ ηα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ή ηνπο Υεηξηζηέο, ζηνπο νπνίνπο έρεη κεηαηεζεί ν 

δηαθαλνληζκφο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ην 

σξάξην γλσζηνπνίεζεο πνπ ζέηεη πξνο ηνχην ε Τ.ΔΚ. 

   5. Η γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ επηθέξεη απηνδίθαηα ηηο εμήο 

ζπλέπεηεο: 

    α) ε πεξίπησζε πψιεζεο, ηε δέζκεπζε ησλ πσιεζεηζψλ θηλεηψλ αμηψλ ζην 

γλσζηνπνηνχκελν Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ. 

    β) ε πεξίπησζε αγνξάο, ηελ πξνζσξηλή, ρσξίο έλλνκα απνηειέζκαηα, 

εγγξαθή ζην γλσζηνπνηνχκελν Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ηεο 

πνζφηεηαο ησλ αγνξαζζεηζψλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ επξίζθεηαη ππφ 

δηαθαλνληζκφ. 

   6. Η δέζκεπζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ε πξνζσξηλή εγγξαθή ηζρχνπλ κέρξη ην πέξαο 

ηνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο πξάμεο. 

   7. Σπρφλ αθχξσζε ηεο γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ θαζηζηά 

αλίζρπξε ηελ άλσ δέζκεπζε θαη πξνζσξηλή εγγξαθή. 

   8. Η παξνχζα παξάγξαθνο ηζρχεη κφλν εθφζνλ ηνχην είλαη ηερληθψο εθηθηφο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. Δάλ ζην γλσζηνπνηνχκελν Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ 

Αμηψλ πεξηέρεηαη κέξνο ηεο νθεηιφκελεο πνζφηεηαο θηλεηψλ αμηψλ ηεο πξνο 

δηαθαλνληζκφ πξάμεο πψιεζεο, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ γίλεηαη 

απνδεθηή απφ ηελ Τ.ΔΚ. σο πξνο ην εθηειεζκέλν κέξνο ηεο πξάμεο θαη επέξρνληαη 

σο πξνο απηφ νη  ζπλέπεηεο ηεο  δέζκεπζεο ηεο πεξίπησζεο α) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 5. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε θάζε θχθινπ δηαθαλνληζκνχ θαη κέρξη 

ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ ηεο σο άλσ κεξηθψο δηαθαλνληζζείζαο πξάμεο ειέγρεηαη 

απφ ην χζηεκα ε εθπιήξσζε ηνπ κε εθηειεζκέλνπ κέξνπο ηεο θαη δεζκεχεηαη θάζε 

θνξά ην κέξνο πνπ εθηειείηαη. 

   9. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν δελ είλαη 

ηερληθψο εθηθηά απφ ηελ Τ.ΔΚ., ε γλσζηνπνίεζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ 

Αμηψλ γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ Τ.ΔΚ. κφλν εθφζνλ ζην γλσζηνπνηνχκελν 

Λνγαξηαζκφ πεξηέρεηαη ε νθεηιφκελε πνζφηεηα θηλεηψλ αμηψλ εηο ην αθέξαην. 

   10

. 

Σν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή ν Υεηξηζηήο, ζηνλ νπνίν κεηαηίζεηαη ν δηαθαλνληζκφο, 

κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ νιηθή αθχξσζε ηεο γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ κφλν κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ θχθινπ δηαθαλνληζκνχ ηεο 

εκέξαο δηαθαλνληζκνχ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή κέρξη άιιν ρξνληθφ φξην πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ Τ.ΔΚ. Η αθχξσζε ηεο γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζηνηρε άξζε ηεο δέζκεπζεο ή πξνζσξηλήο εγγξαθήο, φπσο 

νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5. 

  5.9.5 Δθηέιεζε πξάμεσλ Γηακεζνιαβεηή ζηνπο δηθαηνχρνπο  

   5.9.5.1 Λνγαξηαζκφο Γηακεζνιαβεηή 

    1. ην χζηεκα δεκηνπξγείηαη εηδηθνχ ηχπνπ Λνγαξηαζκφο Δθθαζάξηζεο 

γηα Γηακεζνιαβεηή πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη επ' νλφκαηη 

Γηακεζνιαβεηή νη νπνίεο εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο σο 

Γηακεζνιαβεηήο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, λνείηαη Δ.Π.Δ.Τ. ή 

πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.  144(Ι)/2007 θαη ηεο Οδεγίαο 

2004/39/ΔΚ. 

    2. Γηθαίσκα αλνίγκαηνο Λνγαξηαζκνχ Γηακεζνιαβεηή γηα ηνλ 
παξαπάλσ ζθνπφ έρνπλ νη πκκεηέρνληεο Δηδηθνχ Σχπνπ. Ωο 
πκκεηέρνληεο Δηδηθνχ Σχπνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, 

2300



λννχληαη νη Δ.Π.Δ.Τ. θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.  
144(Ι)/2007 θαη ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ πνπ είλαη Υεηξηζηέο ζην  
Κ.Α.Μ. θαη ηεξνχλ ζην χζηεκα Λνγαξηαζκνχ Γηακεζνιαβεηή. Σα 
Δθθαζαξηζηηθά Μέιε δελ απνθιείεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο 
πκκεηέρνληεο Δηδηθνχ Σχπνπ. Οη πκκεηέρνληεο Δηδηθνχ Σχπνπ δελ 
απαηηείηαη λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

    3. Ο Λνγαξηαζκφο Γηακεζνιαβεηή δελ ζπληζηά Λνγαξηαζκφ 
Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ. Απεηθφληζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Γηακεζνιαβεηή 
πθίζηαηαη ζην  Κ.Α.Μ. σο κεηαβαηηθφο ινγαξηαζκφο πνπ εμππεξεηεί 
ηελ εθηέιεζε κέζσ απηνχ ησλ πξάμεσλ ηνπ Γηακεζνιαβεηή ζηνπο 
ηειηθνχο δηθαηνχρνπο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
ηζρχνπλ γηα ην Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ. 

    4. Γηα ηηο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη επ' νλφκαηη ηνπ Γηακεζνιαβεηή, 
αιιά εθηεινχληαη ζηηο Μεξίδεο άιισλ δηθαηνχρσλ, πξέπεη 
ππνρξεσηηθψο λα ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ πκκεηέρνληνο Δηδηθνχ 
Σχπνπ Λνγαξηαζκφο Γηακεζνιαβεηή ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία θαη 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδεη ε Τ.ΔΚ. Η εθηέιεζε ησλ σο άλσ 
πξάμεσλ δηελεξγείηαη κέζσ πξνζσξηλψλ εγγξαθψλ ζην Λνγαξηαζκφ 
Γηακεζνιαβεηή. 

   5.9.5.2 Υξήζε Λνγαξηαζκνχ Γηακεζνιαβεηή  

    1. Ο Λνγαξηαζκφο Γηακεζνιαβεηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο 

γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ηεο παξαγξάθνπ 

5.9.4 σο θαη γηα ηε δήισζε εληνιήο δηαθαλνληζκνχ παξάδνζεο ή 

παξαιαβήο ησλ θηλεηψλ αμηψλ απφ ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ πξνο 

απηνχο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη αληίζηξνθα. 

    2. Οη εληνιέο δηαθαλνληζκνχ παξάδνζεο ή παξαιαβήο θηλεηψλ αμηψλ 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 εθηεινχληαη πξηλ θαη κεηά απφ ηνλ θάζε θχθιν 

δηαθαλνληζκνχ ησλ πξνο δηαθαλνληζκφ πξάμεσλ πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί επ' νλφκαηη ηνπ Γηακεζνιαβεηή. 

    3. Κηλεηέο αμίεο ηεο Μεξίδαο Δπελδπηή ηνπ Γηακεζνιαβεηή κπνξνχλ λα 
κεηαθέξνληαη βάζεη εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ ζηνλ Λνγαξηαζκφ 
Γηακεζνιαβεηή πξνο εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
παξάδνζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, είηε πξνο ζπκπιήξσζε ηεο 
νθεηιφκελεο πνζφηεηαο θηλεηψλ αμηψλ είηε πξνο εθηέιεζε 
εθπξφζεζκεο ππνρξέσζεο παξάδνζεο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο. 

    4. Γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο πξάμεο, πνπ έρεη δηελεξγεζεί επ' νλφκαηη ηνπ 
Γηακεζνιαβεηή, κέζσ ησλ Μεξίδσλ ησλ δηθαηνχρσλ δελ απνθιείεηαη 
ε δηαδνρηθή κεζνιάβεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Λνγαξηαζκψλ 
Γηακεζνιαβεηή βάζεη αληηζηνίρσλ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ. 

    5. ε πεξίπησζε πνπ ν Λνγαξηαζκφο Γηακεζνιαβεηή ζην ηέινο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε Τ.ΔΚ. θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζην 

ηέινο ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ δηαηεξεί πξνζσξηλέο εγγξαθέο 

ππνινίπσλ θηλεηψλ αμηψλ, απηά κεηαθέξνληαη απηφκαηα κε ζρεηηθή 

εληνιή ηεο Τ.ΔΚ. ζην  Κ.Α.Μ. ζηε ζπλδεδεκέλε Μεξίδα Δπελδπηή ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή. 

    6. Η εθηέιεζε ησλ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ κεηαμχ ηνπ Γηακεζνιαβεηή 

θαη ησλ δηθαηνχρσλ δηελεξγείηαη ζην  Κ.Α.Μ., βάζεη ζρεηηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο Τ.ΔΚ. πξνο ην ΥΑΚ, κε ηε δηαδηθαζία δηκεξνχο 

δηαθαλνληζκνχ ηνπ ΜΔΡΟ 6 ηεο ENOTHTA III 

    7. Η Τ.ΔΚ. δελ εγγπάηαη ηελ νκαιή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή έλαληη ησλ δηθαηνχρσλ θαη αληίζηξνθα. 

    8. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί λα εμεηδηθεχεη κε απνθάζεηο ηεο θάζε ζρεηηθφ ζέκα θαη 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνεγνπκέλσλ ππνπαξαγξάθσλ. 
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 ENOTHTA III. ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 ΜΔΡΟ 1. Πεδίν εθαξκνγήο 

 

 

 

 

 1. Με ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΔΝΟΣΗΣΑ ε Τ.ΔΚ. νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηακνξθψλνληαη απφ απηή ηα πξνο δηαθαλνληζκφ δηθαηψκαηα θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Η Τ.ΔΚ. παξέρεη  ζην ΚΑΜ 

θαηάζηαζε ζε θαζεκεξηλή ή θαη ζε έθηαθηε βάζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο γηα ηε δηελέξγεηα απφ  ην ΚΑΜ ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ σο θαη 

ησλ πάζεο θχζεσο ζρεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Δλφηεηαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ  ΚΑΜ.  Σν ΚΑΜ εθηειεί θαη θαηαρσξίδεη ηηο 

εληνιέο δηαθαλνληζκνχ ηεο Τ.ΔΚ., ζχκθσλα κε ην αξρείν πνπ ηεο δηαβηβάδεη θάζε θνξά, 

έρνληαο ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ, κε ζπλζήθεο παξάδνζεο κε ηελ 

πιεξσκή ή παξάδνζε ρσξίο πιεξσκή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη σο νξίδεηαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξνχζα ΔΝΟΣΗΣΑ, θαη παξέρεη ζηελ Τ.ΔΚ. θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν θαη 

πιεξνθνξία σο πξνο ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ δηελεξγεί θαη ηα ππφινηπα Λνγαξηαζκψλ θαη 

Μεξίδσλ γηα ηηο αλάγθεο δηαθαλνληζκνχ ησλ εθθαζαξηδφκελσλ απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζπλαιιαγψλ. 

  2. Δηδηθφηεξα ε παξνχζα Δλφηεηα θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε Τ.ΔΚ. γηα ην 

δηαθαλνληζκφ  ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε Αγνξά. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν απηέο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Αγνξά 

πνιπκεξψο φζν θαη απηέο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Αγνξά δηκεξψο, κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγήο ή ζπλαιιαγήο παθέηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. 

  3. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ν δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ 

Αγνξά πνιπκεξψο, θαιείηαη πνιπκεξήο δηαθαλνληζκφο θαη νξίδεηαη κε βάζε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 4, ελψ ν δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηελ Αγνξά δηκεξψο σο πξνζπκθσλεκέλε ζπλαιιαγή ή ζπλαιιαγή παθέηνπ, θαιείηαη 

δηκεξήο δηαθαλνληζκφο θαη νξίδεηαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 5. 

  4. Γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο πξάμεσλ Γηακεζνιαβεηή ηεο παξαγξάθνπ 5.9.5 ηεο 

ENOTHTA II,  ην ΚΑΜ θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην δηαθαλνληζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε κέζσ  ηνπ ΚΑΜ. ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ν 

δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην θαιείηαη δηκεξήο δηαθαλνληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο 

πξάμεσλ Γηακεζνιαβεηή θαη νξίδεηαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 6. 

  5. Οη βαζηθνί θαλφλεο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαθαλνληζκνχ ησλ ΜΔΡΩΝ 4, 5 θαη 6 

νξίδνληαη ζην ΜΔΡΟ 2, ελψ νη βαζηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ζην δηαθαλνληζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ νξίδνληαη ζην ΜΔΡΟ 3. 

  6. Δπί ησλ πξάμεσλ θαη εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Δλφηεηα 

ηζρχεη ην ακεηάθιεην απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο δηαθαλνληδφκελεο ζπλαιιαγήο. 

 ΜΔΡΟ 2. πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηαθαλνληζκνχ 

 2.1 Γεληθή ξχζκηζε 

  1. ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγεί ην ΥΑΚ ζπκκεηέρνπλ ε ΤΔΚ, ηα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε σο θαη άιινη Υεηξηζηέο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε θαηά ηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Δθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ξεηά, σο Υεηξηζηέο γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο, θαινχληαη ηφζν ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε φζν θαη νη Υεηξηζηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαθαλνληζκφ θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

  2. ην δηαθαλνληζκφ ζπκκεηέρεη θαη ην ΚΑΜ γηα ηε δηελέξγεηα βάζεη ησλ εληνιψλ ηεο Τ.ΔΚ. 

ησλ θαηαρσξίζεσλ ζην ΚΑΜ ή θαη ηνπ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 2.2 Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ 
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  2.2.1 Λνγαξηαζκνί Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ  

   1. Γηα ην ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, θάζε  Υεηξηζηήο πνπ ζπκκεηέρεη 
ζην δηαθαλνληζκφ θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νθείιεη λα δηαζέηεη 
ηνπο θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηνπο Λνγαξηαζκνχο Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ζε 
Φνξείο ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην ΥΑΚ θαη νη νπνίνη 
έρνπλ επηβεβαηψζεη πξνο ην ΥΑΚ ηελ απνδνρή ηνπο ζηε Γήισζε & Δηδηθνί Όξνη 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνχ ζην Δπηθνπξηθφ χζηεκα βάζεη ηνπ 
TARGET2 – CY, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο. 
 

   2. Απεηθφληζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ εκθαλίδεηαη ζην χζηεκα 
θαη ζην  ΚΑΜ θαη παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Λνγαξηαζκφο 
απηφο, θαζψο θαη ην ρξεσζηηθφ ή πηζησηηθφ ρξεκαηηθφ ππφινηπν, ην νπνίν είηε 
νθείιεη λα θαηαβάιιεη είηε εηζπξάηηεη ν Υεηξηζηήο αληίζηνηρα απφ απηνχο. 

 

 

  3. Κάζε Υεηξηζηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Τ.ΔΚ. ηνλ αξηζκφ ηνπ Λνγαξηαζκνχ 
Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εθπιεξψλεη ηηο ρξεκαηηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην δηαθαλνληζκφ, σο θαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαβνιή ησλ 
δηθαησκάησλ ππέξ ηεο Τ.ΔΚ. ή ηξίησλ γηα ηνπο νπνίνπο ε Τ.ΔΚ. έρεη νξηζζεί 
αξκφδηα πξνο είζπξαμε. Η γλσζηνπνίεζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Υξεκαηηθνχ 
Γηαθαλνληζκνχ πξνο ηελ ΤΔΚ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή θνηλήο 
δήισζεο ηξάπεδαο δηαθαλνληζκνχ θαη Υεηξηζηή ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3 ηεο 
παξνχζαο Καλνληζηηθήο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ην ΥΑΚ ζα απνθαζίζεη. 
 

  2.2.2 Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ 

   1. Ο δηαθαλνληζκφο ησλ παξαδφζεσλ θαη παξαιαβψλ επί θηλεηψλ αμηψλ δηελεξγείηαη 
κέζσ ησλ Λνγαξηαζκψλ Υεηξηζηή πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο Λνγαξηαζκνχο Αμηψλ 
ησλ Μεξίδσλ ζην  ΚΑΜ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο  
ΚΑΜ ή, ζε πεξίπησζε άιινπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Κάζε Λνγαξηαζκφο Υεηξηζηή δεκηνπξγείηαη ζην Λνγαξηαζκφ Αμηψλ θαη 
αθνξά έλαλ κφλν Υεηξηζηή, ν νπνίνο θαη κφλν επηηξέπεηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε 
απηφλ θαη λα ηνλ δηαρεηξίδεηαη κε βάζε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 
Λεηηνπξγίαο  ΚΑΜ 

   2. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη Λνγαξηαζκνί Υεηξηζηή ζεσξνχληαη σο 
Λνγαξηαζκνί Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ παξαδφζεσλ θαη 
παξαιαβψλ επί θηλεηψλ αμηψλ. 

   3. Κάζε Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά ηελ Τ.ΔΚ. γηα θάζε 

κεηαβνιή ηνπ Λνγαξηαζκνχ Υεηξηζηή θαη Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ηεο Μεξίδαο Μέινπο 

ηνπ πνπ κπνξεί λα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο  ΚΑΜ 

  2.2.3. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θαηάζρεζε  

   1. ε πεξίπησζε επηβνιήο θαηάζρεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο Λνγαξηαζκνχο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.1. θαη 2.2.2. ηνπ παξφληνο ΜΔΡΟΤ,  ε θαηάζρεζε δελ ζα έρεη 

νπνηαδήπνηε απνηειέζκαηα: 

    α) έλαληη ηνπ πζηήκαηνο ην νπνίν δηθαηνχηαη λα αλαιακβάλεη ηα θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ εθάζηνηε ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ Mειψλ ηνπ πζηήκαηνο , θαη 

    β) έλαληη κέινπο ηνπ πζηήκαηνο σο πξνο ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλήθνπλ ζε 

πειάηεο ηνπ. 

  2.2.4 Δλεκέξσζε θαη επαιήζεπζε ζηνηρείσλ  

   1. Σα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη νη Υεηξηζηέο πνπ κεηέρνπλ ζην δηαθαλνληζκφ νθείινπλ 
λα παξέρνπλ θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ ηνπο δεηείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζε 
ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Λνγαξηαζκνχο, πνπ 
ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζή ηνπο, θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο. 
Οθείινπλ επίζεο λα ελεκεξψλνπλ ηελ Τ.ΔΚ. ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ 
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ζηνηρείσλ βάζεη ησλ νπνίσλ αλνίρζεθαλ νη ζρεηηθνί Λνγαξηαζκνί. 

   2. Η Τ.ΔΚ. έρεη λφκηκν δηθαίσκα, ζην πιαίζην ζπγθέληξσζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη γηα ην άλνηγκα θαη ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ 
Λνγαξηαζκψλ, λα αληαιιάζζεη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν κε  ην Κ.Α.Μ., ην Γηαρεηξηζηή 
αγνξάο, ηνπο Φνξείο Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ δηελεξγνχλ ην ρξεκαηηθφ 
δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηα ινηπά πξφζσπα, πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 
θνξείο πνπ ηεξνχλ ηηο παξερφκελεο ππέξ ΤΔΚ αζθάιεηεο, σο θαη κε θάζε άιιν 
θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 ΜΔΡΟ 3. Γεληθέο αξρέο ηνπ δηαθαλνληζκνχ 

  3.1 Γηαθαλνληζκφο ζε θχθινπο 

   1. Ο δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε σο πξνο θάζε 

εκέξα δηαθαλνληζκνχ (Σ+2) ζε θχθινπο, πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη αιγνξίζκσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ηεο Τ.ΔΚ. θαη εθηεινχληαη απφ ην Κ.Α.Μ. 

   2. Πξάμεηο δηαθαλνληζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ εληφο νξηζκέλνπ 

θχθινπ ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ, ιφγσ κε πιήξσζεο ησλ φξσλ δηαθαλνληζκνχ 

πνπ ηηο δηέπνπλ, κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζε επφκελν θάζε θνξά θχθιν θαηά ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. 

  3.2 Μέζνδνη δηαθαλνληζκνχ 

   3.2.1 Γηαθαλνληζκφο κε ηε κέζνδν «παξάδνζε κε ηελ πιεξσκή» (Delivery 

Versus Payment, DVP) 

    1. Με ηε  κέζνδν ηεο  «παξάδνζεο  κε ηελ πιεξσκή»  (delivery versus  

payment - DVP) δηαθαλνλίδνληαη: 

     α) Οη  ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη  ζηελ Αγνξά πνιπκεξψο 

ζχκθσλα  κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 4. 

     β) Οη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Αγνξά δηκεξψο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 5. 

     γ) Οη ζπλαιιαγέο εθηέιεζεο ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ 

Γηακεζνιαβεηή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 6. 

    2. Με βάζε ηελ σο άλσ κέζνδν, ν δηαθαλνληζκφο δηελεξγείηαη βάζεη 

ζρεηηθψλ εληνιψλ ηεο Τ.ΔΚ. πξνο  ην Κ.Α.Μ. σο εμήο: 

     α) Οη πξνο παξάδνζε θηλεηέο αμίεο δεζκεχνληαη απφ  ην Κ.Α.Μ. 

ζηνπο Λνγαξηαζκνχο Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ, ηνπο νπνίνπο 

ρεηξίδνληαη νη Υεηξηζηέο ησλ Μεξίδσλ ησλ πσιεηψλ επελδπηψλ. 

     β) Σαπηφρξνλα δεζκεχνληαη απφ  ην ΚΑΜ ηα πξνο θαηαβνιή 

ρξεκαηηθά πνζά ζηνπο Λνγαξηαζκνχο Υξεκαηηθνχ 

Γηαθαλνληζκνχ, πνπ ηεξνχληαη γηα ηνπο Υεηξηζηέο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ αγνξαζηψλ επελδπηψλ. 

     γ) Με ηελ πιήξσζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο α) θαη β) δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο 

κεηαθνξάο, απφ θαη πξνο ηνπο Λνγαξηαζκνχο Γηαθαλνληζκνχ 

Αμηψλ ησλ Μεξίδσλ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ 

επελδπηψλ, σο θαη απφ θαη πξνο ηνπο Λνγαξηαζκνχο 

Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ησλ Υεηξηζηψλ πνπ ελεξγνχλ γηα 

ηνπο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο επελδπηέο αληίζηνηρα. 

   3.2.2 Γηαθαλνληζκφο κε ηε κέζνδν «παξάδνζε ρσξίο πιεξσκή» (delivery  

free of payment, FOP) 
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    1. Με ηε κέζνδν ηεο «παξάδνζεο ρσξίο πιεξσκή» (delivery free of 

payment, FOP) δηαθαλνλίδνληαη νη ζπλαιιαγέο εθηέιεζεο ζηνπο 

ηειηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ δηακεζνιαβεηή ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ΜΔΡΟ 6. 

    2. Με βάζε ηελ σο άλσ κέζνδν ν δηαθαλνληζκφο δηελεξγείηαη βάζεη 

ζρεηηθψλ εληνιψλ ηεο Τ.ΔΚ. πξνο  ην Κ.Α.Μ. κε ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο  

ηνπ Κ.Α.Μ. κεηαθνξάο θηλεηψλ αμηψλ απφ θαη πξνο ηνπο Λνγαξηαζκνχο 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ησλ Μεξίδσλ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ 

επελδπηψλ ρσξίο λα πθίζηαηαη πιεξσκή. 

   3.3 Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

    Κάζε δηαδηθαζηηθή ή ηερληθή ιεπηνκέξεηα, πνπ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδεη ε Τ.ΔΚ. ζε ζρέζε κε ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Δλφηεηα, ελδεηθηηθά αλαθνξηθά κε ην σξάξην πνπ 

δηελεξγνχληαη δηαθαλνληζκνί γηα ην χζηεκα θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, ηηο εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηνπ αιγνξίζκνπ δηαθαλνληζκνχ, ηνλ 

αξηζκφ θαη ηε δηάξθεηα ησλ θχθισλ δηαθαλνληζκνχ, θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ππφςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο 

ηνπ Κ.Α.Μ. 

 ΜΔΡΟ 4. Πνιπκεξήο δηαθαλνληζκφο ζπλαιιαγψλ Αγνξάο 

 4.1 Βαζηθέο ξπζκίζεηο 

  1. Ο δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Αγνξά δηελεξγείηαη βάζεη 

αιγνξίζκνπ ηεο Τ.ΔΚ. ζε πνιπκεξή βάζε. Η Τ.ΔΚ. ζπκςεθίδεη ηηο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο αλά Υεηξηζηή πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο ίδηαο εκέξαο. 

  2. Ο δηαθαλνληζκφο γίλεηαη σο πξνο φινπο ηνπο Υεηξηζηέο ε δε ππνρξέσζε ή απαίηεζε θαζελφο 

εμ απηψλ είλαη αλεμάξηεηε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζηε 

ζρεηηθή ζπλαιιαγή. 

  3. Η απφ ην δηαθαλνληζκφ παξνρή θηλεηψλ αμηψλ θαη ρξεκάησλ πξνο ην δηαθαλνληζκφ κε ην 

πέξαο θάζε θχθινπ ζεσξείηαη σο ηκεκαηηθή παξνρή, ηελ νπνία δελ κπνξεί λα απνθξνχζεη ν 

Υεηξηζηήο. 

  4. Ο δηαθαλνληζκφο δηελεξγείηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εθπιήξσζε ή ηε κε εθπιήξσζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επελδπηψλ-εληνιέσλ πξνο ηνπο Υεηξηζηέο θαη αληίζηξνθα. 

 4.2 Γηαδηθαζία πνιπκεξνχο δηαθαλνληζκνχ 

  1. ε θάζε θχθιν ηνπ πνιπκεξνχο δηαθαλνληζκνχ, ε Τ.ΔΚ. επηδηψθεη ην δηαθαλνληζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηε δηαδηθαζία θαη ην ζρεηηθφ αιγφξηζκν πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηηο επφκελεο ππνπαξαγξάθνπο. 

  2. Κάζε θχθινο δηαθαλνληζκνχ ρσξίδεηαη ζηηο εμήο θάζεηο: 

   α) Φάζε Α: Γηαθαλνληζκφο ησλ γλσζηνπνηεζεηζψλ αγνξψλ, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ 

πσιήζεηο ηεο ίδηαο αμίαο, απφ ηνλ ίδην Υεηξηζηή ζηνλ ίδην θσδηθφ ΟΑΗ. 

   β) Φάζε Β: Γηαθαλνληζκφο ησλ ινηπψλ γλσζηνπνηεζεηζψλ αγνξψλ. 

  3. Ο πξψηνο θχθινο δηαθαλνληζκνχ έρεη δχν ζηάδηα, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία νινθιεξψλνληαη 

νη Φάζεηο Α θαη Β ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ: 

   α) ηάδην Α: Ο δηαθαλνληζκφο δηελεξγείηαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ δηελεξγεί ην 

ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ. 
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   β) ηάδην Β: Ο δηαθαλνληζκφο δηελεξγείηαη κε ηε ζπκκεηνρή  ηνπ Φνξέα Υξεκαηηθνχ 

Γηαθαλνληζκνχ πνπ δηελεξγεί ην ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ. 

  4. ε θάζε θάζε ή ζηάδην δηαθαλνληζκνχ, ε Τ.ΔΚ. ππνινγίδεη: 

   α) Σν φξην θάιπςεο θάζε Υεηξηζηή ην νπνίν ηζνχηαη κε ηε ρξεκαηηθή αμία ησλ 
γλσζηνπνηεζεηζψλ πσιήζεσλ απηνχ ζπλ ην πνζφ, πνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζην 
Λνγαξηαζκφ Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ θαη έρεη θαη' εληνιή ηεο Τ.ΔΚ. δεζκεπζεί 
απφ  ην Κ.ΑΜ. κέρξη ηνπ χςνπο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξνο δηαθαλνληζκφ αγνξψλ 
ηνπ, κείνλ ηε ρξεκαηηθή αμία ησλ αγνξψλ ηνπ, πνπ έρνπλ ήδε δηαθαλνληζηεί. Δηδηθά 
ζην ζηάδην Α ηνπ πξψηνπ θχθινπ δηαθαλνληζκνχ, ην φξην θάιπςεο ηνπ Υεηξηζηή 
ηζνχηαη κε ηελ αμία ησλ γλσζηνπνηεζεηζψλ πσιήζεψλ ηνπ. 

   β) Σν φξην δηαθαλνληζκνχ θάζε Υεηξηζηή ην νπνίν ηζνχηαη κε ηε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή αμία 
ησλ γλσζηνπνηεζεηζψλ αγνξψλ ηνπ. 

   γ) Σελ θιίκαθα πξνηεξαηφηεηαο Υεηξηζηψλ, νη αγνξέο ησλ νπνίσλ πξνηάζζνληαη ζην 
δηαθαλνληζκφ. Πξνηεξαηφηεηα ζην δηαθαλνληζκφ έρνπλ: 

    (i) θαηά ην ζηάδην Α ηνπ πξψηνπ θχθινπ, νη αγνξέο ηνπ Υεηξηζηή πνπ εκθαλίδεη ην 
κεγαιχηεξν φξην θάιπςεο. 

    (ii) θαηά ζην ζηάδην Β ηνπ πξψηνπ θχθινπ, θαζψο θαη ζε θάζε επφκελν θχθιν, νη 
αγνξέο ηνπ Υεηξηζηή πνπ εκθαλίδεη ην πςειφηεξν ρξεκαηηθφ πνζφ δέζκεπζεο  
ζην Φνξέα Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ. 

  5. ε πεξίπησζε Υεηξηζηψλ πνπ ηζνβαζκνχλ κε ην θξηηήξην ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 4, πξνηάζζεηαη ζηελ θιίκαθα δηαθαλνληζκνχ ν Υεηξηζηήο πνπ επηιέγεηαη 

ηπραία απφ ηνλ αιγφξηζκν. 

  6. Σν ΚΑΜ δχλαηαη θαη' εληνιή ηεο Τ.ΔΚ. λα δηελεξγεί ηε Φάζε Β θάζε ζηαδίνπ ή θχθινπ 

δηαθαλνληζκνχ, δηαθαλνλίδνληαο παξάιιεια (δηαθαλνληζκφο ζε νκάδα) ηηο γλσζηνπνηεζείζεο 

αγνξέο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Υεηξηζηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο 

θιίκαθαο πξνηεξαηφηεηαο. 

  7. ε θάζε θχθιν ε Τ.ΔΚ. επηδηψθεη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 4 θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 5 ην δηαθαλνληζκφ ησλ αγνξψλ. Κάζε Υεηξηζηήο 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί γηα αγνξέο ηνπ ην αλψηεξν κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ νξίνπ δηαθαλνληζκνχ 

ηνπ, εθφζνλ απηφ είλαη ίζν ή κηθξφηεξν ηνπ νξίνπ θαιχςεψο ηνπ. 

  8. Απφ ηηο αγνξέο ελφο Υεηξηζηή ή κίαο νκάδαο Υεηξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Φάζεο Β θάζε 

θχθινπ ηθαλνπνηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εθείλε πνπ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε πξνο 

δηαθαλνληζκφ πνζφηεηα θηλεηψλ αμηψλ. Καηά ηε Φάζε Α θάζε θχθινπ, ηθαλνπνηείηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εθείλε πνπ επηιέγεηαη ηπραία απφ ηνλ αιγφξηζκν. 

  9. Απφ ηηο πσιήζεηο ησλ Υεηξηζηψλ πνπ έρνπλ αλαιπζεί επηιέγεηαη θαη δηαθαλνλίδεηαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ε πψιεζε ηεο νπνίαο ε πνζφηεηα θηλεηψλ αμηψλ πξνζεγγίδεη αξηζκεηηθά ηελ 
πνζφηεηα ηεο ππφ δηαθαλνληζκφ αγνξάο. 

  10. Μία πξάμε (αγνξά ή πψιεζε) δχλαηαη λα δηαθαλνληζηεί ζε πεξηζζφηεξνπο θχθινπο. Ωο 
ηίκεκα κίαο αγνξαζζείζαο ή πσιεζείζαο θηλεηήο αμίαο λνείηαη ε ρξεκαηηθή αμία πνπ 
αλαινγεί ζηελ πνζφηεηα θηλεηψλ αμηψλ πνπ δηαθαλνλίδεηαη θάζε θνξά αλά θχθιν. 

  11. ην ηέινο θάζε θχθινπ πνπ ζπκκεηέρεη ε ηξάπεδα πνπ δηελεξγεί ην ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ,  
ην ΚΑΜ θαη' εληνιή ηεο Τ.ΔΚ. πξνβαίλεη ζε πίζησζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Υξεκαηηθνχ 
Γηαθαλνληζκνχ ηνπ Υεηξηζηή (πιεξσκή) κε ην κέξνο εθείλν ηνπ ηηκήκαηνο ησλ 
δηαθαλνληζκέλσλ πσιήζεψλ ηνπ, πνπ δε ζπκςεθίζηεθε κε ην ηίκεκα ησλ γλσζηνπνηεζεηζψλ 
αγνξψλ ηνπ. Η πιεξσκή απηή δηελεξγείηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κφλν εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
πσιήζεσλ ηνπ Υεηξηζηή ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή αμία ησλ αγνξψλ ηνπ θαη κέρξη 
ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο απηήο. 

 ΜΔΡΟ 5. Γηκεξήο δηαθαλνληζκφο ζπλαιιαγψλ Αγνξάο 

 5.1 Πεξηπηψζεηο δηκεξνχο δηαθαλνληζκνχ 
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  Γηκεξήο δηαθαλνληζκφο ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηελ Αγνξά δηελεξγείηαη απφ  ην ΚΑΜ 

θαη' εληνιή ηεο Τ.ΔΚ. ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζπκθσλεκέλσλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αγνξάο. Γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ζην Υ.Α.K. σο ηέηνηεο ζπλαιιαγέο λννχληαη νη ζπλαιιαγέο ησλ παθέησλ, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο 

 5.2 Όξνη δηαθαλνληζκνχ 

  1. Γηαθαλνληζκφο ησλ δηκεξψο δηαθαλνληδφκελσλ ζπλαιιαγψλ δελ ρσξεί, εάλ ηα εθαηέξσζελ 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ εθπιεξψζνπλ πιήξσο ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

  2. Γηκεξήο δηαθαλνληζκφο ρσξεί έσο ηελ Σ+2, κε Σ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηκεξψο 

δηαθαλνληδφκελεο ζπλαιιαγήο. 

  3. ηηο πεξηπηψζεηο πξνζπκθσλεκέλσλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ θάιπςε 

ππνρξεψζεσλ ζηελ εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ  Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο 

ν δηαθαλνληζκφο δηελεξγείηαη απζεκεξφλ (T+0). 

 ΜΔΡΟ 6. Γηκεξήο δηαθαλνληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ Γηακεζνιαβεηή 

 6.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

  1. Πξάμεηο Γηακεζνιαβεηή ηεο παξαγξάθνπ 5.9.5 ηεο ENOTHTA II κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζην  

Κ.Α.Μ. πξνο ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 

  2. Η εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ Γηακεζνιαβεηή πξνο ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δηελεξγείηαη 

βάζεη εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ πξνο ηελ Τ.ΔΚ. πνπ εηζάγνληαη ζην χζηεκα ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, σο εληνιή δηαθαλνληζκνχ λνείηαη ε 

εληνιή πνπ εηζάγεηαη ζην χζηεκα θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο απφ ην Υεηξηζηή πνπ 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γηακεζνιαβεηή ή πειάηε ηνπ θαη δηθαηνχρνπ ηεο πξάμεο, γηα ηελ 

εθπιήξσζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ κε αληηθείκελν ηελ παξάδνζε ή παξαιαβή 

θηλεηψλ αμηψλ ζην  Κ.Α.Μ. απφ Γηακεζνιαβεηή πξνο πειάηε θαη αληίζηξνθα ή θαη ηελ 

είζπξαμε ή πιεξσκή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, έλαληη ηεο παξάδνζεο ή παξαιαβήο, κέζσ 

Λνγαξηαζκψλ Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ σο άλσ Υεηξηζηή. 

  3. Η εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ Γηακεζνιαβεηή πξνο ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δηελεξγείηαη 

δηκεξψο, κε ηε ζπκκεηνρή είηε δχν δηαθνξεηηθψλ Υεηξηζηψλ, φπνπ ν θάζε έλαο ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ελφο εθ ησλ σο άλσ αληηζπκβαιινκέλσλ, είηε ελφο Υεηξηζηή, εθφζνλ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ακθνηέξσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. 

  4. Η εηζαγσγή εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη θάζε ζρεηηθνχ φξνπ ή ζηνηρείνπ 

ή εληνιήο πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ Μέξνο, γίλεηαη 

δεθηή απφ ην χζηεκα, εθφζνλ ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ σξαξίνπ εηζαγσγήο ηνπο. 

  5. Με ηε ιήςε εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπο, ε 

Τ.ΔΚ. παξέρεη πξνο  ην Κ.Α.Μ. εληνιή γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, εθφζνλ απηέο πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ πξνο ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ ΜΔΡΟ. 

 6.2 Όξνη απνδνρήο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ 

  1. Δληνιή δηαθαλνληζκνχ πνπ εηζάγεηαη ζην χζηεκα γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή πξνο ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή πξνο εθηέιεζε 

απφ ην χζηεκα θαη λα δηαθαλνληζηεί κέζσ ηνπ  Κ.Α.Μ., πξέπεη θαηά ην ρξφλν εηζαγσγήο 

ηεο: 

   α) Να πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία (ππνρξεσηηθά ζηνηρεία): 

    i) ηνηρεία πκβαιιφκελσλ Μειψλ Γηαθαλνληζκνχ: Πξφθεηηαη γηα ηα 

ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ Υεηξηζηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαθαλνληζκφ ηεο ζπλαιιαγήο. 
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    ii) Δίδνο Δληνιήο: Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ εάλ ε εληνιή 

δηαθαλνληζκνχ αθνξά παξαιαβή ή παξάδνζε ηεο θηλεηήο αμίαο. 

    iii) Παξάδνζε κε ή ρσξίο πιεξσκή (DVP/FOP):Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ, εάλ ν δηαθαλνληζκφο ιακβάλεη ρψξα κε ηε κέζνδν 

ηεο«παξάδνζεο κε ηελ πιεξσκή» (Delivery versus Payment, dvp) ή ηε 

κέζνδν   «άλεπ πιεξσκήο» (Free of Payment, fop). 

    iv) Αηηία θίλεζεο: Πξφθεηηαη γηα ην πεδίν ηχπνπ ζπλαιιαγήο φπνπ 

ζπκπιεξψλεηαη ν ηχπνο «πλαιιαγή» ή φπσο δηαθνξεηηθά ζα θαζνξηζηεί απφ 

ηελ ΤΔΚ. 

    v) Υξεκαηηθή Αμία: Πξφθεηηαη γηα ηελ αμία πνπ πξνζδηνξίδεη ην πξνο 

δηαθαλνληζκφ ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν εθθξάδεηαη ζε επξψ. Η ρξεκαηηθή αμία 

κπνξεί λα είλαη κεδεληθή φηαλ ε ζπλαιιαγή δηαθαλνλίδεηαη κε ηε κέζνδν «άλεπ 

πιεξσκήο» (FoP). 

    vi) Ηκεξνκελία ζπλαιιαγήο: Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

εκέξα θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

    vii) Ηκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ: Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα δηελεξγεζεί ν δηαθαλνληζκφο ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο Γηακεζνιαβεηή πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ε εκεξνκελία 

δηαθαλνληζκνχ ηεο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα θείηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

δηαθαλνληζκνχ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο. 

    viii) ISIN αμίαο: Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ θσδηθφ έθδνζεο ηεο πξνο δηαθαλνληζκφ 

θηλεηήο αμίαο (ISIN: International Securities Identification Number). 

    ix) Πνζφηεηα: Πξφθεηηαη γηα ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο δηαθαλνληζκφ θηλεηψλ 

αμηψλ. Η πνζφηεηα εθθξάδεηαη ζε αξηζκφ ηεκαρίσλ. 

    x) Σφπν δηαθαλνληζκνχ: Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ιάβεη 

ρψξα ν δηαθαλνληζκφο. Ωο ηφπνο δηαθαλνληζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο 

ζεσξείηαη ην  Κ.Α.Μ. 

    xi) Λνγαξηαζκφ Αμηψλ: Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ηνπ πειάηε ή ηνπ Γηακεζνιαβεηή, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα ιάβεη ρψξα ε παξάδνζε ή ε παξαιαβή ησλ θηλεηψλ αμηψλ. 

    xii) πλζήθε «Αλακνλή» (Hold) ή πλζήθε «Διεχζεξε» (Release): 

πλζήθεο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.4. 

   β) Να πιεξνί ηνπο παξαθάησ εηδηθνχο φξνπο: 

    i) Η εκεξνκελία ζπλαιιαγήο ηεο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ δελ ζα πξέπεη λα 
πξνεγείηαη ηεο εκέξαο εηζαγσγήο ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ  
δπν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

    ii) Η εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ηεο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ δελ ζα πξέπεη λα 
έπεηαη ηεο εκέξαο εηζαγσγήο ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δπν 
(2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

    iii) Η εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ηεο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ δελ ζα πξέπεη λα 
έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ  
δπν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

   Οη παξαπάλσ πξνζεζκίεο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

  2. Με ηελ πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1, ε εληνιή δηαθαλνληζκνχ γίλεηαη δεθηή 
απφ ην χζηεκα πξνο εθηέιεζε θαη ειέγρεηαη σο πξνο ηνπο φξνπο ηαχηηζήο ηεο ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.5. ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ 1 ή δήισζεο ζηνηρείσλ κε επαιεζεχζηκσλ κε βάζε ηα αξρεία ηνπ 
πζηήκαηνο θαη ηνπ  Κ.Α.Μ., ε εληνιή δηαθαλνληζκνχ δελ γίλεηαη δεθηή απφ ην χζηεκα. 
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 6.3 Πξναηξεηηθά ζηνηρεία εληνιήο δηαθαλνληζκνχ 

  1. Δληνιή δηαθαλνληζκνχ πνπ εηζάγεηαη ζην χζηεκα πξνο εθηέιεζε κπνξεί, πέξαλ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίπησζεο α) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ 6.2, 

λα πεξηιακβάλεη έλα ή θαη πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία (πξναηξεηηθά ζηνηρεία), 

ήηνη: 

   α) Δμσηεξηθφ θσδηθφ ηαχηηζεο: Πξφθεηηαη γηα ηνλ θσδηθφ πνπ εηζάγνπλ θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο νη αληηζπκβαιιφκελνη Υεηξηζηέο γηα ιφγνπο δηάθξηζεο δεχγνπο εληνιψλ 

δηαθαλνληζκνχ απφ άιιεο φκνηεο θαηά πεξηερφκελν. 

   β) Σφπν ζπλαιιαγήο: Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηφπν 

δηελέξγεηαο ηεο πξνο δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγήο. 

   γ) Κσδηθφ αλαθνξάο Υεηξηζηή: Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ εηζάγεη ν Υεηξηζηήο 

πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ. 

   δ) Σηκή κνλάδαο: Πξφθεηηαη γηα ηελ ηηκή ζηελ νπνία δηελεξγήζεθε ε πξνο 

δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγή. 

   ε) ρφιηα: Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία πνπ εμεηδηθεχνπλ πεξαηηέξσ ηηο εληνιέο 

δηαθαλνληζκνχ. 

   ζη) Άιια ζηνηρεία ή ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηηο εληνιέο δηαθαλνληζκνχ πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ Τ.ΔΚ., αθνχ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ππφςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπ Κ.Α.Μ. 

 6.4 πλζήθεο «Αλακνλή» (Hold) θαη «Διεχζεξε» (Release) 

  1. Ωο πλζήθε «Αλακνλή» (Hold) λνείηαη ν εηδηθφο φξνο πνπ φηαλ ηίζεηαη ζε εληνιή 

δηαθαλνληζκνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαβνιή ηνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο, αθφκε θαη αλ έρνπλ 

πιεξσζεί ηα θξηηήξηα ηαχηηζήο ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.5. 

  2. Η πλζήθε «Αλακνλή» εληνιήο δηαθαλνληζκνχ αίξεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πλζήθεο 

«Διεχζεξε» (Release). ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ ε εληνιή δηαθαλνληζκνχ δελ 

ππαρζεί εθ λένπ ζε πλζήθε «Αλακνλή», κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί ειεχζεξα θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ηεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη ηαχηηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ 

πνπ ηε δηέπνπλ. 

  3. Σξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ απφ «Αλακνλή» ζε «Διεχζεξε» θαη 

αληίζηξνθα δελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα θχθινπ δηαθαλνληζκνχ ηεο. ε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο ζρεηηθήο εληνιήο ηξνπνπνίεζεο, ε ηξνπνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα 

κεηά ην πέξαο ηνπ σο άλσ θχθινπ δηαθαλνληζκνχ. 

  4. Δληνιέο Γηαθαλνληζκνχ, σο πξνο ηηο νπνίεο δε δειψλεηαη πλζήθε «Αλακνλή» ή 

«Διεχζεξε», ζεσξνχληαη «Διεχζεξεο». 

 6.5 Σαχηηζε εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ 

  1. Γηα ηελ ηαχηηζε ησλ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

   α) Να έρνπλ εηζαρζεί ζην χζηεκα νη δχν αληίζεηεο σο πξνο ην είδνο ηνπο εληνιέο 
δηαθαλνληζκνχ ηεο πξνο δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγήο. 

   β) Να έρνπλ γίλεη απηέο απνδεθηέο απφ ην χζηεκα πξνο εθηέιεζή ηνπο κέζσ ηνπ 
Κ.Α.Μ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.2. 

   γ) Να ζπκπίπηνπλ θαηά πεξηερφκελν ηα ππνρξεσηηθά απηψλ ζηνηρεία ησλ 
ππνπεξηπηψζεσλ i) έσο ρ) ηεο πεξίπησζεο α) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 ηεο 
παξαγξάθνπ 6.2,, σο θαη ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 6.3, εθφζνλ έρεη 
εηζαρζεί ην πξνβιεπφκελν ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ζηνηρείν. 
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  2. Δηδηθά σο πξνο ην ζηνηρείν ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ππνπεξίπησζεο v) ηεο πεξίπησζεο 
α) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ 6.2, ε ηαχηηζε επηηπγράλεηαη, αθφκε θαη ζε 
πεξίπησζε κε ηαχηηζεο ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ, εθφζνλ ε δηαθνξά ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο 
κεηαμχ ησλ εθαηέξσζελ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ αλνρήο πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

  3. Ο έιεγρνο απφ ην χζηεκα ηεο ηαχηηζεο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή 
βάζε ζε θχθινπο ηαχηηζεο ή κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζρεηηθήο εληνιήο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. 

  4. Δθφζνλ ε ηαχηηζε δηελεξγείηαη ζε θχθινπο, γηα ηελ ηαχηηζε ειέγρεηαη ζε θάζε θχθιν ε 
πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαη ε 
πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2. Δληνιέο δηαθαλνληζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα 
ηαπηηζηνχλ εληφο νξηζκέλνπ θχθινπ ιφγσ κε πιήξσζεο ησλ σο άλσ φξσλ, κεηαθέξνληαη 
απηφκαηα πξνο ηαχηηζε ζε επφκελν θάζε θνξά θχθιν, εθηφο εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 
αθχξσζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ΜΔΡΟΤ. 

  5. Δθφζνλ ε ηαχηηζε δηελεξγείηαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο εληνιήο δηαθαλνληζκνχ, γηα ηελ ηαχηηζε 

ειέγρεηαη ε πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

θαη ε πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2, θαηά πάληα ρξφλν εληφο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ σξαξίνπ ηαχηηζεο. Δληνιέο δηαθαλνληζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηαπηηζηνχλ εληφο ηεο ηδίαο εκέξαο ιφγσ κε πιήξσζεο ησλ σο άλσ φξσλ, κεηαθέξνληαη 

απηφκαηα πξνο ηαχηηζε ζε επφκελε θάζε θνξά εξγάζηκε εκέξα, εθηφο εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε αθχξσζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ΜΔΡΟΤ. 

 6.6 Σξνπνπνίεζε εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ 

  1. Σξνπνπνίεζε εηζεγκέλεο ζην χζηεκα εληνιήο δηαθαλνληζκνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ην 

Υεηξηζηή πνπ ηελ εηζήγαγε νπνηεδήπνηε ελφζσ είλαη ζε ηζρχ, εθφζνλ δελ έρεη ηαπηηζηεί. 

Καη' εμαίξεζε, ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο «Αλακνλή» ή «Διεχζεξε» ζε εηζεγκέλε ζην 

χζηεκα Δληνιή Γηαθαλνληζκνχ κπνξεί σο άλσ λα γίλεη, αθφκε θαη αλ ε εληνιή 

δηαθαλνληζκνχ έρεη ηαπηηζηεί. 

 6.7 Αθχξσζε εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ 

  1. Αθχξσζε εηζεγκέλεο ζην χζηεκα Δληνιήο Γηαθαλνληζκνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ην 

Υεηξηζηή πνπ ηελ εηζήγαγε νπνηεδήπνηε ελφζσ είλαη ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

δηαθαλνληζκνχ ηεο, εθφζνλ απηή δελ έρεη ηαπηηζηεί. ε πεξίπησζε ηαπηηζκέλεο εληνιήο 

δηαθαλνληζκνχ, ε αθχξσζε κπνξεί λα γίλεη κφλν θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ Υεηξηζηή, ε νπνία πξέπεη λα δηαβηβάδεηαη ζην χζηεκα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. 

  2. Αθχξσζε εηζεγκέλεο ζην χζηεκα εληνιήο δηαθαλνληζκνχ γίλεηαη απηφκαηα απφ απηφ    

θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ηεο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

   α) Δάλ ε εληνιή δηαθαλνληζκνχ δελ έρεη ηαπηηζηεί κέρξη ην ρξφλν απηφ. 

   β) Δάλ ε εληνιή δηαθαλνληζκνχ ή απηή, κε ηελ νπνία έρεη ηαπηηζηεί, θέξεη ηε πλζήθε 

«Αλακνλή» θαηά ην ρξφλν απηφ. 

   γ) Δάλ νη εθαηέξσζελ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνο δηαθαλνληζκφ 

ζπλαιιαγή δελ έρνπλ εθπιεξσζεί πιήξσο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν θχθιν ηεο εκέξαο 

θαηά ηελ νπνία δηελεξγείηαη ν δηαθαλνληζκφο ηνπο. 

  3. Αθχξσζε εηζεγκέλσλ ζην χζηεκα εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ γίλεηαη επίζεο απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηνχην επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηδίσο κεηά 

απφ αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 6.8 Όξνη δηαθαλνληζκνχ 

  1. Γηα ην δηαθαλνληζκφ δχν ηαπηηζκέλσλ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ θαηά ηελ εκέξα 

δηαθαλνληζκνχ ηνπο ή κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο κεηαθνξάο πξνο δηαθαλνληζκφ 

ζε επφκελε εκέξα ζα πξέπεη ακθφηεξεο λα πιεξνχλ θαηά ην ρξφλν απηφ ζσξεπηηθά ηνπο 
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παξαθάησ φξνπο: 

   α) Να θέξνπλ ηε πλζήθε «Διεχζεξε» 

   β) Να κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ πιήξσο νη δεισζείζεο κε απηέο πξνο δηαθαλνληζκφ 

ππνρξεψζεηο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν θχθιν ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία δηελεξγείηαη ν 

δηαθαλνληζκφο ηνπο. 

 6.9 Κχθινη δηαθαλνληζκνχ 

  1. Ο δηαθαλνληζκφο ησλ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε θχθινπο 
δηαθαλνληζκνχ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. θαη εθηεινχληαη απφ  ην 
Κ.Α.Μ. 

  2. Γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ νξηζκέλεο εκέξαο ειέγρεηαη σο πξνο 
απηέο ζε θάζε θχθιν ε πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.8. 

  3. Δληνιέο δηαθαλνληζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ εληφο νξηζκέλνπ θχθινπ 
ιφγσ κε πιήξσζεο ησλ σο άλσ φξσλ, κεηαθέξνληαη απηφκαηα πξνο δηαθαλνληζκφ ζε 
επφκελν θάζε θνξά θχθιν, εθηφο εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε αθχξσζήο ηνπο ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ ΜΔΡΟ. 

 6.10 Δλεκεξψζεηο 

  1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εληνιψλ δηαθαλνληζκνχ πνπ εηζάγνπλ νη Υεηξηζηέο ζην 

χζηεκα, παξέρνληαη ζε απηνχο κέζσ απηνχ ελεκεξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

Τ.ΔΚ. κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ε Τ.ΔΚ. ιακβάλεη πξνο ηνχην απφ ην 

ΚΑΜ 

  2. Κάζε ζρεηηθή εληνιή θαη πξάμε δηαθαλνληζκνχ σο θαη νη πάζεο θχζεσο ελεκεξψζεηο ηνπ 

παξφληνο ΜΔΡΟΤ δηελεξγνχληαη κέζσ ηεο πξφζβαζεο ηεο Τ.ΔΚ. ζην  Κ.Α.Μ. 

 ENOTHTA IV. ΤΠΔΡΗΜΔΡΙΑ 

 ΜΔΡΟ 1. Βαζηθέο ξπζκίζεηο 

 1.1 Πεξηπηψζεηο ππεξεκεξίαο 

  1. ε πεξίπησζε πνπ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο απνξξένπλ αλά Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο απηνχ 

θαη νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, πεξηέξρεηαη απηφ ζε θαηάζηαζε ππεξεκεξίαο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ΔΝΟΣΗΣΑ. 

  2. Τπεξεκεξία Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζηηο εμήο ελδεηθηηθά 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: 

   α) Όηαλ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή ν Υεηξηζηήο, ζηνλ νπνίν έρεη κεηαηεζεί ν 

δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ δελ πξνβεί ζε γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ζην 

ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Μεξίδαο ζην  Κ.Α.Μ. ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο δελ είλαη 

δηαζέζηκε θαηά ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ ε πσιεζείζα πνζφηεηα θηλεηψλ αμηψλ ή 

φηαλ ζην γλσζηνπνηεζέληα Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ θαη ζηνλ σο άλσ ηεο 

Μεξίδαο ηνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε πσιεζείζα πνζφηεηα ζχκθσλα θαη κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3, 

   β) Όηαλ ζην Λνγαξηαζκφ Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή 

ηνπ Υεηξηζηή, ζην νπνίν έρεη κεηαηεζεί ν δηαθαλνληζκφο, δελ ππάξρεη επαξθέο 

δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ ππφινηπν γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή ηνπ Υεηξηζηή ζην δηαθαλνληζκφ. 

   γ) Όηαλ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δελ παξέρεη ηελ νθεηιφκελε ππέξ Τ.ΔΚ. αζθάιεηα ή 

εηζθνξά ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο, φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
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παξφληα Καλνληζκφ. 

   δ) ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο λννχληαη σο 

πεξηπηψζεηο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη κπνξεί λα 

ζπληξέρνπλ αλεμαξηήησο αλ απηφ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθθαζάξηζεο 

θαη δηαθαλνληζκνχ έλαληη ηεο Τ.ΔΚ.: 

    (i) ε πεξίπησζε έλαξμεο δηαδηθαζίαο  εθθαζάξηζεο θαηά Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο εθφζνλ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο ε Τ.ΔΚ., 

    (ii) ε πεξίπησζε νξηζηηθήο αδπλακίαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, 

νθεηιφκελεο ελδεηθηηθά ζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ή θεξεγγπφηεηάο ηνπ, 

σο πξνο ηελ νπνία δελ έρεη αθφκε εθθηλήζεη δηαδηθαζία  εθθαζάξηζεο 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ζηνηρείν (i), εθφζνλ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο αδπλακίαο ε Τ.ΔΚ. απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ή κε άιιν 

επίζεκν ηξφπν. 

    (iii) ε πεξίπησζε άιινπ γεγνλφηνο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη θαζηζηά ή αλακέλεηαη λα θαηαζηήζεη κε εθηθηή 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηεο άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

επνπηηθέο αξρέο, ιχζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ , εθφζνλ έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ 

ζρεηηθνχ γεγνλφηνο ε Τ.ΔΚ. απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ή κε άιιν 

επίζεκν ηξφπν. 

   ε) Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αλαθέξεηαη ν φξνο ππεξεκεξία, πεξηιακβάλεη θαη 

ηηο πεξηπηψζεηο αθεξεγγπφηεηαο σο νξίδνληαη αλσηέξσ. 

  3. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ή εθπξφζεζκεο γλσζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκνχ Γηαθαλνληζκνχ 

Αμηψλ απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή ηνλ Υεηξηζηή, ζηνλ νπνίν έρεη κεηαηεζεί ν 

δηαθαλνληζκφο, επέξρνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

   α) ε πεξίπησζε κε γλσζηνπνίεζεο απφ Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ε Τ.ΔΚ. κε ηελ έλαξμε 

ηνπ ηειεπηαίνπ θχθινπ δηαθαλνληζκνχ ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ ζεσξεί 

απηνδηθαίσο σο γλσζηνπνηεζέληα Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ απηφλ ηεο 

Μεξίδαο ζην  Κ.Α.Μ. ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

   β) ε πεξίπησζε κε γλσζηνπνίεζεο απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ή ηνλ Υεηξηζηή, ζηνλ 

νπνίν έρεη κεηαηεζεί ν δηαθαλνληζκφο, ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ κέρξη ηελ νξηζζείζα 

απφ ηελ Τ.ΔΚ. πξνζεζκία ηεο εκέξαο απηήο, ε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο 

επηζηξέθεη ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ην νπνίν νθείιεη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ 

ηειεπηαίνπ θχθινπ δηαθαλνληζκνχ ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ, λα γλσζηνπνηήζεη ην 

Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ηεο Μεξίδαο ηνπ ζην  Κ.Α.Μ. ή Λνγαξηαζκνχο 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ ησλ αληηζηνίρσλ Μεξίδσλ επελδπηψλ, εάλ απαηηείηαη ε 

γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκψλ Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ γηα πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε Τ.ΔΚ. κε ηελ έλαξμε ηνπ ηειεπηαίνπ θχθινπ δηαθαλνληζκνχ 

ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ, ζεσξεί απηνδηθαίσο σο γλσζηνπνηεζέληα Λνγαξηαζκφ 

Γηαθαλνληζκνχ Αμηψλ απηφλ ηεο Μεξίδαο Μέινπο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ 

πξνέβε ζηε ζρεηηθή κεηάζεζε. 

  4. ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεκεξίαο, ηα ρξήκαηα θαη νη θηλεηέο αμίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

εθθξεκείο θαη κε δηαθαλνληζζείζεο αγνξέο ή πσιήζεηο παξακέλνπλ δεζκεπκέλα ζηνπο 

νηθείνπο Λνγαξηαζκνχο γηα ηε δηελέξγεηα απφ ηελ Τ.ΔΚ. ηνπ εθπξφζεζκνπ δηαθαλνληζκνχ. 

 1.2 Δλεκέξσζε 

  1. Η Τ.ΔΚ. γλσζηνπνηεί ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ππεξεκεξίαο ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεξήκεξνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ήηνη ησλ πάζεο θχζεσο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δελ θαηέβαιε 

θαη ησλ πξάμεσλ πψιεζεο γηα ηηο νπνίεο δελ γλσζηνπνίεζε Λνγαξηαζκφ Γηαθαλνληζκνχ 

Αμηψλ ή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ αζθάιεηαο πνπ δελ εθπιήξσζε. 
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  2. Η Τ.ΔΚ. ελεκεξψλεη επίζεο ακειιεηί ην Γηαρεηξηζηή αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεκεξία 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, πξνθεηκέλνπ ν Γηαρεηξηζηήο αγνξάο λα ιάβεη ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ κέηξα, φπσο ηδίσο γηα ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο εληνιψλ ζην 

ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο απφ ηα Μέιε ηεο Αγνξάο πνπ εθθαζαξίδνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο, κε απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ θάιπςεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεξήκεξνπ. 

 ΜΔΡΟ 2. Γηαρείξηζε ππεξεκεξίαο 

 2.1 πλαιιαγή θάιπςεο ππνρξεψζεσλ παξάδνζεο απφ ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 

  1. Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα παξάδνζε θηλεηψλ αμηψλ πξνο ην 

δηαθαλνληζκφ, ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο κπνξεί λα πξνβεί ζε ζπλαιιαγή θάιπςεο είηε 

εληφο είηε εθηφο αγνξάο, φπσο ελδεηθηηθά λα δηελεξγήζεη ζπλαιιαγή παθέηνπ 

(πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγήο) ζηελ Αγνξά ή λα πξνβεί ζε αληίζηνηρε πξάμε 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψο ή ζε πξάμε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Over the Counter. 

  2. Δάλ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ππεξεκεξία κεηά ηελ Σ+2 

ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζή ηνπ ηελ Σ+3 εληφο πξνζεζκίαο 

πνπ ζέηεη ε Τ.ΔΚ., εθηφο εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζε 

ρξεκαηηθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 6 ηεο παξαγξάθνπ 2.3. 

 2.2 Δπηκέξνπο δηθαηψκαηα ηεο Τ.ΔΚ. 

  1. Υσξίο λα ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Τ.ΔΚ. πξνο ιήςε κέηξσλ θαηά ηνπ ππεξήκεξνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα V, ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηεξνχκελν 

απφ απηφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο θαη εθφζνλ ε ππεξεκεξία δελ έρεη θαιπθζεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.1, ε Τ.ΔΚ. έρεη σο δηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο 

αλάινγα κε ηελ ππεξεκεξία ηα εμήο λφκηκα δηθαηψκαηα: 

   α) Να δηελεξγεί ζπλαιιαγέο θάιπςεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ 

πξνέξρνληαη ζην δηαθαλνληζκφ απφ ηελ ππεξεκεξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.3. 

   β) Να εθαξκφδεη ξήηξεο εθθαζαξηζηηθνχ ζπκςεθηζκνχ ηνπ  43(η)/2004 ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.4. 

   γ) Να πξνβαίλεη ζηε ρξήζε ή εθπνίεζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο αζθάιεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.6. 

   δ) Να εηζπξάηηεη ηα απαηηνχκελα ρξεκαηηθά πνζά απφ ηε ζρεηηθή Μεξίδα ζην 
Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή θαη ηα αλαινγνχληα απφ ηηο 
ινηπέο Μεξίδεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.5. 

   ε) Να αλαιακβάλεη ην ρεηξηζκφ ησλ ππνινίπσλ Γηαθξηηήο Μεξίδαο ή θαη ησλ 
αζθαιεηψλ απηήο πνπ απνκέλνπλ κεηά ηε πξνεξρφκελε απφ ηελ ππεξεκεξία δεκία 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.7. 

  2. Με εμαίξεζε ηηο ζπλαιιαγέο θάιπςεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
παξφληνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ εθθξεκνηήησλ απφ ηελ ππεξεκεξία ζε ζρέζε κε 
Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ην ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, 
δελ επηηξέπεηαη λα εθθαζαξίδεη λέεο ζπλαιιαγέο, κέρξη ηελ άξζε ηεο ππεξεκεξίαο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Τ.ΔΚ. Παξνκνίσο, δελ επηηξέπεηαη 
κέρξη ην ρξφλν απηφ λα εηζάγνπλ εληνιέο πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζην ζχζηεκα 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο ηα Μέιε ηεο Αγνξάο, εθφζνλ απηέο εθθαζαξίδνληαη κέζσ 
ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. 

  3. Η Τ.ΔΚ. ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ελεκέξσζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή αγνξάο πξνο 
ζχκπξαμε γηα ηελ επηβνιή ηεο απαγφξεπζεο εηζαγσγήο εληνιψλ ζηα Μέιε ηεο Αγνξάο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 2. 
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  4. Δάλ ε ππεξεκεξία αθνξά απνθιεηζηηθψο ηε κε εκπξφζεζκε παξνρή ηεο νθεηιφκελεο 
αζθάιεηαο ή ηεο νθεηιφκελεο εηζθνξάο ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ 
παξφληνο, ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο, ε Τ.ΔΚ. ζπκπξάηηεη κε ην Γηαρεηξηζηή 
αγνξάο, ψζηε αθελφο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο λα κελ αλαιακβάλεη πξνο εθθαζάξηζε λέεο 
ζπλαιιαγέο, κέρξη ηελ άξζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεκεξίαο, εθφζνλ απηέο εθθαζαξίδνληαη κέζσ 
ηνπ ππεξήκεξνπ, θαη αθεηέξνπ ηα Μέιε ηεο Αγνξάο λα κελ εηζάγνπλ εληνιέο πξνο 
δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζην ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αγνξάο, εθφζνλ απηέο 
εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηνπ ππεξήκεξνπ, ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εμαίξεζε ησλ 
ζπλαιιαγψλ θάιπςεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεκεξίαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπλαιιαγψλ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο ππεξεκεξίαο σο πξνο ηελ 
εθπιήξσζε πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγήο (φπσο παθέηνπ Υ.Α.Κ.) πνπ δηελεξγείηαη ζηελ 
Αγνξά, ηνπ επηβάιιεηαη ε παξαθάησ εηδηθή ρξέσζε ηελ Σ+3 αλεμαξηήησο εάλ θαιπθζεί ε 
ζρεηηθή ππεξεκεξία απφ ην ίδην ή απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

 
Γηα νθεηιή  

Απφ             Έσο 

 
ΥΡΔΩΔΙ 

 

Αζξνηζηηθή Υξέσζε 

 0,01 € 60.000€ 300€ 300€ 

 60.001€ 90.000€ 600€ 900€ 

 90.001€ 150.000€ 900€ 1.800€ 

Σ+3 150.001€ 300.000€ 1500€ 3.300€ 

 300.001€ 450.000€ 3.000€ 6.300€ 

 
 

450.001€ άπεηξν 2% ηεο αμίαο 

ηεο ζπλαιιαγήο 

2% ηεο αμίαο ηεο 

ζπλαιιαγήο 
 

  
5. Γηα ην κε απνθιεηζκφ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο απφ ηελ εθθαζάξηζε σο πξνο λέεο 

ζπλαιιαγέο θαη ησλ Μειψλ ηεο Αγνξάο απφ ηελ εηζαγσγή εληνιψλ ζην ζχζηεκα 

δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηνπο φξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπαξαγξάθσλ, ζα πξέπεη λα 

έρεη πιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν ζηνλ σο άλσ πίλαθα πνζφ ρξέσζεο αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε θαη επηπιένλ λα έρεη θαιπθζεί ε κε εθπιεξσζείζα ππνρξέσζε ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αγνξάο ηεο Σ+3. ε 

πεξίπησζε κε πιήξσζεο ησλ φξσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηβάιιεηαη ην κέηξν ηνπ 

απνθιεηζκνχ άκεζα. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ, γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζα πξέπεη λα έρεη εθπιεξψζεη νινζρεξψο φιεο ηηο σο άλσ 

ππνρξεψζεηο θαη νθεηιέο ηνπ. 

  6. Οη ρξεψζεηο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ 4 εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή 

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζην ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ΔΝΟΣΗΣΑ V.1.1.1 δ. 

 2.3 πλαιιαγέο θάιπςεο απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

  1. Αλάινγα κε ηελ ππεξεκεξία ε Τ.ΔΚ. θαηαξηίδεη ζπλαιιαγέο θάιπςεο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ ππνπαξαγξάθσλ. Δάλ απαηηείηαη θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζηελ 
Αγνξά, νη ζπλαιιαγέο θαηαξηίδνληαη απφ Μέινο ηεο Αγνξάο πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 
Σν ελ ιφγσ Μέινο επηιέγεηαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κε αληηθεηκεληθφ ή ηπραίν ηξφπν βάζεη 
ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ Μειψλ πνπ θαηαξηίδεη θαη ηεξεί πξνο ηνχην ε Τ.ΔΚ. 

  2. Δάλ ε ππεξεκεξία αθνξά ζηε κε θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο απφ ην 

ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ιφγσ αλεπάξθεηαο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Υξεκαηηθνχ 

Γηαθαλνληζκνχ απηνχ, ην Μέινο ηεο Αγνξάο ζα εθπιεξψλεη ηε ρξεκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ 

ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, κε ρξήζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ ζα ηνπ 

παξέρεη ε Τ.ΔΚ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, θαη ζα παξαιακβάλεη ηηο 

αληίζηνηρεο θηλεηέο αμίεο. Οη θηλεηέο αμίεο πνπ ζα απνθηψληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τ.ΔΚ. θαη ζα εθπνηνχληαη απφ απηή εληφο ηνπ αληηθεηκεληθψο 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. 

  3. Δάλ ε ππεξεκεξία αθνξά ζηε κε παξάδνζε νθεηιφκελσλ θηλεηψλ αμηψλ απφ ην 

ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, ην Μέινο ηεο Αγνξάο ζα απνθηά κε ζπλαιιαγή ζηελ 

Αγνξά γηα ινγαξηαζκφ ηεο Τ.ΔΚ. νκνεηδείο θαη ηζάξηζκεο, πξνο ηηο νθεηιφκελεο, θηλεηέο 

αμίεο θαη ζα ηηο παξαδίδεη ζην δηαθαλνληζκφ ζε ηθαλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ 
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ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. Σν ηίκεκα πνπ ζα εηζπξάηηεηαη ιφγσ ηεο 

εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ζα πεξηέξρεηαη 

ζηελ Τ.ΔΚ. 

  4. Οη θηλεηέο αμίεο θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ 

ππνπαξαγξάθνπο 2 θαη 3 απφ ην δηαθαλνληζκφ ησλ εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ππεξήκεξνπ Μέινπο θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Λνγαξηαζκφ Αμηψλ ηεο Μεξίδαο θαη 

ζην Λνγαξηαζκφ Υξεκαηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηεο Τ.ΔΚ. Ο αξηζκφο ησλ νθεηινκέλσλ θαη 

απαηηνπκέλσλ απφ ην νξηζζέλ Μέινο θηλεηψλ αμηψλ θαζνξίδεηαη κε ζπκςεθηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Τ.ΔΚ. αλά νκνεηδή ηίηιν. 

  5. Η Τ.ΔΚ. πξνβαίλεη ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο θάιπςεο γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο κε απνδερφκελε 

κεξηθή εθπιήξσζε. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζην θιείζηκν ησλ Αλνηρηψλ Θέζεσλ 

πνπ αθνξνχλ θαη κε ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο ζην δηαθαλνληζκφ κεηά απφ ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

θαη εθφζνλ θαη' εθηίκεζε πξφθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ ππεξήκεξνπ σο 

νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε δ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ 1.1. 

  6. Δάλ, ελφζσ εθθξεκή ε δηεπζέηεζε απφ ηελ Τ.ΔΚ. ηεο ππεξεκεξίαο, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

εηαηξηθή πξάμε ηνπ εθδφηε ησλ νθεηιφκελσλ θηλεηψλ αμηψλ ή νη θηλεηέο αμίεο ηεινχλ ζε 

αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή ζπληξέρεη άιινο ζπνπδαίνο ιφγνο κε αλεχξεζεο ησλ 

νθεηιφκελσλ θηλεηψλ αμηψλ, ε Τ.ΔΚ. ζπλεθηηκψληαο ηηο αλαγθαίεο πεξηζηάζεηο θαη 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηε κεηαηξνπή ηεο ππνρξέσζεο παξάδνζεο 

ζε ρξεκαηηθή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζρεηηθή ρξεκαηηθή ππνρξέσζε ππνινγίδεηαη σο ε 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αμία ηεο ζπλαιιαγήο κε ηελ αμία πνπ πξνθχπηεη 

κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ νθεηιφκελσλ ηεκαρίσλ επί ηελ πςειφηεξε ηηκή θιεηζίκαηνο πνπ 

είρε ε νθεηιφκελε θηλεηή αμία, είηε ηελ εκέξα θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο είηε ηελ εκέξα 

δηαθαλνληζκνχ ηεο κε βάζε ηελ πξνζαξκνζκέλε απφ ην Γηαρεηξηζηή αγνξάο ηηκή 

θιεηζίκαηνο ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ ηεο. 

 2.4 Δθθαζαξηζηηθφο ζπκςεθηζκφο 

  1. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί, ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο απφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ππνρξεψζεηο ηνπ εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνχ, λα πξνβαίλεη ζε εθθαζαξηζηηθφ ζπκςεθηζκφ ζχκθσλα κε ην Ν.43(η)/2004 

έλαληη ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζε ζρέζε κε ηηο σο άλσ πξνθχπηνπζεο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξαθάησ ππνπαξαγξάθνπο. 

  2. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ζπκςεθηζκνχ: 

   α) νη πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεηο ή δηθαηψκαηα ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ή νη αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο ηεο Τ.ΔΚ. πξνο απηφλ θαζίζηαληαη απαηηεηέο, αθφκε θη αλ δελ είλαη 

ιεμηπξφζεζκεο, θαη εθθξάδνληαη σο ππνρξέσζε θαηαβνιήο πνζνχ ζε επξψ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηε, κε βάζε ηελ απνηίκεζε πνπ δηελεξγεί ε Τ.ΔΚ., ηξέρνπζα αμία 

ηνπο ή ιήγνπλ, απηνδίθαηα ή κε ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο θάιπςεο θαη 

αληηθαζίζηαληαη απφ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ελφο ηέηνηνπ πνζνχ ή θαη 

   β) ππνινγίδνληαη νη νθεηιέο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. θαη αληίζηξνθα θαη ν εμ 

απηψλ πνπ νθείιεη ην κεγαιχηεξν πνζφ θαηαβάιεη θαζαξφ πνζφ ίζν πξνο ηε 

δηαθνξά ησλ νθεηιψλ. 

 2.5 Τπνινγηζκφο δεκίαο θαη ηξφπνο θάιπςεο ηεο 

  1. Η δεκία αλά Μεξίδα ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 

ηηκέο ζηηο νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ Τ.ΔΚ. ζπλαιιαγέο θάιπςεο ηεο παξαγξάθνπ 2.3 

γηα ην θιείζηκν ησλ Αλνηρηψλ Θέζεσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο ηεο ζρεηηθήο 

Μεξίδαο. Δάλ ε ζπλαιιαγή θάιπςεο θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Τ.ΔΚ. κεηαμχ ησλ 

Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, σο ηηκή θαηάξηηζήο 
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ηεο νξίδεηαη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο εκέξαο 

θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο θάιπςεο. 

  2. Η θάιπςε ηεο δεκίαο δηελεξγείηαη θαηά ζεηξά απφ ηελ Τ.ΔΚ. σο αθνινχζσο: 

   α) Δάλ ην ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ρεηξίδεηαη Γηαθξηηφ Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο ηνπ νπνίνπ δηθαηνχρνο δελ είλαη ην ίδην θαη ν ζρεηηθφο Λνγαξηαζκφο 

εκθαλίδεη δεκία κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 1, απηή 

θαιχπηεηαη, πξψηε θαηά ζεηξά, σο αθνινχζσο: 

    (i) απφ ηηο αζθάιεηεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ππέξ Τ.ΔΚ. απφ ην δηθαηνχρν ηνπ 

Γηαθξηηνχ Λνγαξηαζκνχ Δθθαζάξηζεο, εθφζνλ πθίζηαληαη ηέηνηεο 

    (ii) απφ ηε Γηαθξηηή Μεξίδα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρεηηθφ Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο 

   β) Δλ ζπλερεία, ε Τ.ΔΚ. αζξνίδεη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ Κχξην Λνγαξηαζκφ 

Δθθαζάξηζεο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, γηα θάζε Γηαθξηηφ 

Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο δηθαηνχρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ην ίδην ην Δθθαζαξηζηηθφ 

Μέινο, σο θαη ην ελαπνκείλαλ βάζεη ηεο παξ. α) κέξνο ηεο δεκίαο σο πξνο θάζε 

Γηαθξηηφ Λνγαξηαζκφ Δθθαζάξηζεο ηνπ νπνίνπ δηθαηνχρνο δελ είλαη ην ίδην ην 

ππεξήκεξν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο. 

   γ) Η ζπλνιηθή δεκία, φπσο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. β), θαιχπηεηαη θαηά ζεηξά 

σο αθνινχζσο: 

    (i) απφ ηηο πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

    (ii) απφ ηηο αληίζηνηρεο Μεξίδεο ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζην 

Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο. 

   δ) Σπρφλ ελαπνκείλαλ βάζεη ηεο παξ. γ) κέξνο ηεο δεκίαο θαιχπηεηαη απφ ηηο ινηπέο 

Μεξίδεο ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη απηέο ηεο παξ. α, 

θαηά ηξφπν ζχκκεηξν (pro rata), κε βάζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεκίαο. 

   ε) Δθφζνλ κεηά ηνλ εθπξφζεζκν δηαθαλνληζκφ πνπ δηελεξγεί ε Τ.ΔΚ. πεξηέιζνπλ ζηελ 

θαηνρή ηεο θηλεηέο αμίεο ησλ νπνίσλ ε δηαπξαγκάηεπζε έρεη αλαζηαιεί, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πξνμελεζείζαο δεκίαο ηεο Τ.ΔΚ. πξνο ηθαλνπνίεζή ηεο ζχκθσλα 

κε ηελ ππνπαξάγξαθν 1, νη θηλεηέο αμίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνηηκψληαη κε κεδεληθή αμία. 

 2.6 Υξήζε ή εθπνίεζε αζθαιεηψλ 

  1. Πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο γηα θάιπςε ηεο πξνθιεζείζαο απφ ηελ ππεξεκεξία 

δεκίαο ε Τ.ΔΚ. πξνβαίλεη ζε ρξήζε ή εθπνηεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηελ 

παξαζρεζείζα αζθάιεηα ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο εμήο: 

   α) Δηζπξάηηεη ή πξνβαίλεη ζε ρξήζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ ηελ θαηαηεζεηκέλε 

ππέξ ηεο ζε ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ αζθάιεηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

ENOTHTA II, 5.7.2.5 

   β) Πξνρσξεί ζε αλαγθαζηηθή εθπνίεζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ έρεη ιάβεη σο αζθάιεηα 
σο εμήο: 

    i) Δπηιέγεη, κε βάζε ηνλ θαηάινγν Μειψλ πνπ ηεξεί, κε αληηθεηκεληθφ ή ηπραίν 
ηξφπν, Μέινο θαη αλαζέηεη ζε απηφ ηε δηελέξγεηα ηεο εθπνίεζεο, ε νπνία 
ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εθπνίεζεο πνπ πξνβιέπεη 
ν Καλνληζκφο ηεο Αγνξάο. 

    ii) Δθφζνλ νη ηίηινη πνπ έρεη ιάβεη σο αζθάιεηα είλαη ιεμηπξφζεζκνη θαη 
απαηηεηνί, εηζπξάηηεη ηνπο ηίηινπο απηνχο ηδίσ νλφκαηη. 

2316



    iii) Δάλ ε αζθάιεηα έρεη παξαζρεζεί βάζεη ζπκθσλίαο παξνρήο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο κε κεηαβίβαζε ηίηινπ ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ ΔΝΟΣΗΣΑ II.5.7.2.4.4, ζπκςεθίδεη ηελ αμία ησλ κέζσλ 
απηψλ πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο βάζεη κεζφδνπ απνηίκεζεο 
πνπ θαζνξίδεη ή θαηαινγίδεη ηα ζρεηηθά πνζά γηα ηελ απαιιαγή ηεο απφ ηηο 
δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ ππεξήκεξνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

   γ) Πξνβαίλεη ζε ξεπζηνπνίεζε ησλ πάζεο θχζεσο μέλσλ λνκηζκάησλ πνπ έρεη ιάβεη 
σο αζθάιεηα. 

   δ) Πξνβαίλεη ζηελ θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ ππεξήκεξνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

νθεηιφκελσλ πνζψλ. 

  2. Η Τ.ΔΚ. επηιέγεη θαηά ηελ θξίζε ηεο απφ ηηο παξαζρεζείζεο σο άλσ αζθάιεηεο εθείλεο πνπ 

ζα εθπνηήζεη ή εηζπξάμεη γηα ηελ επρεξή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο πξνο θάιπςε 

ηεο πξνθιεζείζαο απφ ηελ ππεξεκεξία δεκίαο. Απφ ην πξντφλ ηεο εθπνίεζεο ή 

ξεπζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν 1 ηθαλνπνηνχληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα νη 

δαπάλεο, νη ηφθνη θαη ην θεθάιαην. Η Τ.ΔΚ. παξαθξαηεί ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη θέξεη ην ηπρφλ ππφινηπν 

ζε πίζησζε ηνπ νθεηιέηε. 

 2.7 Δπηζηξνθέο ζην δηθαηνχρν Γηαθξηηήο Μεξίδαο 

  1. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ε Τ.ΔΚ., κεηά ηε δηεπζέηεζε ηεο 

ππεξεκεξίαο θαη ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθψο πξνθιεζείζαο δεκίαο ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.5, επηζηξέθεη ζε θάζε δηθαηνχρν Γηαθξηηήο Μεξίδαο ηνπ ππεξήκεξνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, εθφζνλ δηθαηνχρνο ηεο δελ είλαη ην ίδην ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο, 

ην ηπρφλ ελαπνκείλαλ κέξνο ηεο Μεξίδαο ηνπ σο θαη ηεο αζθάιεηαο απηνχ. Οη πάζεο 

θχζεσο ρξεκαηηθέο επηζηξνθέο δηελεξγνχληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, φπσο έρεη δεισζεί απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαηά ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο. 

  2. Δπηζηξνθή θαηά ηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ δελ ιακβάλεη ρψξα, εάλ 

ν δηθαηνχρνο αηηεζεί ηε κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο Μεξίδαο ηνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

αζθαιεηψλ ηνπ ζε άιιν Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

  3. Η Τ.ΔΚ. κπνξεί κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο λα εμεηδηθεχεη θάζε αλαγθαίν ζέκα θαη ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπαξαγξάθσλ. 

 2.8 Δλαξμε δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

 ε πεξίπησζε έλαξμεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο, 

δηαθαλνληζκνχ, δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ θάιπςεο θαη εθθαζαξηζηηθνχ ζπκςεθηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη θαη ηεο παξνρήο απφ απηφ αζθαιεηψλ ππέξ ηνπ πζηήκαηνο, είλαη θαζ’φια έγθπξεο θαη αληηηάμηκεο 

έλαληη παληφο ηξίηνπ, εθφζνλ αθνξνχλ ζε εθθξεκφηεηεο ηνπ αθεξέγγπνπ ζην χζηεκα απφ ζπλαιιαγέο 

πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί, πξηλ ε Τ.ΔΚ. ιάβεη γλψζε ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο. 

 ENOTHTA V.  ΜΔΣΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ 

 ΜΔΡΟ 1. Δίδε κέηξσλ θαη πεξηπηψζεηο επηβνιήο ηνπο 

 1.1 Δίδε κέηξσλ 

  1. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Υ.Α.Κ. κπνξεί λα ιακβάλεη ηα εμήο κέηξα θαηά ησλ 

Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ: 

   α) Έγγξαθε επίπιεμε 

   β) Δπηβνιή φξσλ ή πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο ζηελ 

εθθαζάξηζε ή ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, ελδεηθηηθά επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ γηα ην αλαγθαζηηθφ θιείζηκν Αλνηρηψλ Θέζεσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε ή ηελ αλάιεςε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζπλαιιαγψλ θάιπςεο 
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   γ) Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Δθθαζαξηζηή ζηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ 

   δ) Δπηβνιή πξνζηίκνπ κέρξη €3.400,00 γηα θάζε εκέξα ππεξεκεξίαο ηνπ. 

   ε) Αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε . πλέπεηα ηεο αλαζηνιήο είλαη ε απψιεηα ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζηελ εθθαζάξηζε θαη ην 
δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε αλαζηνιή. 
Η επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο δελ απαιιάζζεη ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 
απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. πξνο θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε νθεηιήο, 
φπσο, ελδεηθηηθά, απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ εηήζηαο 
ζπλδξνκήο, ησλ πξνκεζεηψλ θαη ινηπψλ ρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 
Τ.ΔΚ. ζηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, αθφκε θη αλ απηέο γελλψληαη θαηά ην δηάζηεκα ηεο 
αλαζηνιήο. 

   ζη) Γηαγξαθή Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. πλέπεηα ηεο δηαγξαθήο είλαη ε άκεζε θαη 
αλαγθαζηηθή απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. Με ηελ επηβνιή 
ηνπ κέηξνπ ηεο δηαγξαθήο θαζίζηαληαη ακέζσο απαηηεηέο θαη ιεμηπξφζεζκεο νη 
πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο ηεο Τ.ΔΚ. θαηά ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, ην νπνίν 
ππνρξενχηαη ζε άκεζε, νινζρεξή θαη πξνζήθνπζα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
ηεο Τ.ΔΚ. εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο γηα ηελ 
επηζηξνθή ησλ αζθαιεηψλ θαη εηζθνξψλ ησλ Μεξίδσλ ηνπ ησλ δηαηάμεσλ ζηελ 
ENOTHTA II.2.6.2. 4. 

  2. Η επηβνιή κέηξσλ θαηά ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζε θακία πεξίπησζε δελ ην  

απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. 

 1.2 Πεξηπηψζεηο επηβνιήο ησλ κέηξσλ 

  Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΥΑΚ επηβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κέηξα 

θαηά Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

  1. Παξαβίαζεο απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

ηδίσο: 

   α) Όηαλ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο δελ πιεξνί ή πιεξνί αλεπαξθψο ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, φπσο 

ελδεηθηηθά: 

    i) Έιιεηςε ηεο  απαηηνχκελεο  νξγαλσηηθήο  θαη  ιεηηνπξγηθήο  επάξθεηαο  ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο 

    ii) Μείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θάησ ηνπ 

ειαρίζηνπ νξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο ηδηφηεηαο 

    iii) Με  πιήξσζε ησλ  θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο  απφ ηνπο  ππαιιήινπο ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο Πηζηνπνηεκέλνπ 

Δθθαζαξηζηή 

    iv) Με θαηαβνιή ή ππεξεκεξία σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απαηηνχκελσλ 

ζπλδξνκψλ θαη ρξεψζεσλ θαη ελ γέλεη νθεηιψλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο πξνο ηελ Τ.ΔΚ. 

    v) Με πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθθαζάξηζεο ή δηαθαλνληζκνχ αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

   β) Με ζπκκφξθσζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξνο ηηο ηερληθέο ππνδείμεηο ηεο 

Τ.ΔΚ. ή ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε Τ.ΔΚ. γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Μέινο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

εθθαζάξηζε ή ην δηαθαλνληζκφ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

   γ) Παξάλνκε ή κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθθαζάξηζε θαη 
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ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

   δ) Με ζπκκφξθσζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξνο ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο 

Τ.ΔΚ. πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ φπσο 

ελδεηθηηθά: 

    i) Τπέξβαζε ησλ Οξίσλ πνπ ηίζεληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 

    ii) Με θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηιφκελσλ πξνο ηελ Τ.ΔΚ. αζθαιεηψλ θαη 

εηζθνξψλ ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Δθθαζάξηζεο 

    iii) Με πξνζήθνπζα παξαθνινχζεζε ησλ Κηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

Αλνηρηέο Θέζεηο ησλ Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο πνπ δηαηεξεί ην 

Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 

    iv) Με ζπκκφξθσζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή 

ηηο ππνδείμεηο ηεο Τ.ΔΚ. αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ππεξεκεξηψλ ησλ 

Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο πνπ δηαηεξεί ή θαζπζηεξεκέλε εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

  2. Τπνβνιήο απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ςεπδψλ ή παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηελ 

Τ.ΔΚ. ελδεηθηηθά ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

   α) Καηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο ηδηφηεηαο 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

   β) Καηά ην άλνηγκα θαη ηε ρξήζε ησλ πάζεο θχζεσο Λνγαξηαζκψλ Δθθαζάξηζεο ηνπ 

Μέινπο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθθαζάξηζε ή ην δηαθαλνληζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

   γ) Καηά ηελ παξνρή ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεηηθψλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ ε Τ.ΔΚ. 

εθάζηνηε δεηά απφ ην Μέινο. 

  3. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πξνο ηηο αλαθνηλψζεηο, απνθάζεηο ή 

ππνδείμεηο ηεο Τ.ΔΚ. 

  4. Με εθπιήξσζεο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πάζεο θχζεσο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη κε ηελ Τ.ΔΚ. , 

φπσο ελδεηθηηθά ηηο ηερληθέο ζπκβάζεηο θαη ελ γέλεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη ην 

Μέινο κε ηελ Τ.ΔΚ. γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην χζηεκα, σο θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ 

απνξξέεη απφ δεζκεχζεηο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. 

  5. Πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ ζίγνπλ ηελ θαιή θήκε θαη ην 

θχξνο ηεο Τ.ΔΚ. ή ζπληζηνχλ δπζθήκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αζθνχληαη απφ ηελ Τ.ΔΚ. 

  6. Δπέιεπζεο γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, φπσο 

ιχζε ηεο επηρείξεζεο ή ηεο εηαηξίαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, έλαξμε δηαδηθαζηψλ 

αθεξεγγπφηεηαο, φπσο πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή εμπγίαλζεο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο εηαηξίαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο, αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ή ηεο άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

  7. Δπηβνιήο θπξψζεσλ ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο. 

  8. Δλεκέξσζεο ηεο Τ.ΔΚ. απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ επηβνιή κέηξσλ θαηά 

ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ επελδπηψλ. 

  9. νβαξψλ παξαπησκάησλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο. 

 ΜΔΡΟ 2. Γηαδηθαζία επηβνιήο ησλ κέηξσλ 
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 2.1 Αξκφδηα φξγαλα 

  1. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ θαηά ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ είλαη  ν 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΥΑΚ ή άιινο πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνο  ππάιιεινο ηνπ. Πξηλ 

απφ ηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ,  ν Γηεπζπληήο θαιεί εθπξνζψπνπο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

Μέινπο ζε πξνθνξηθή ή δηα εγγξάθνπ αθξφαζε ελψπηφλ  ηνπ ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη 

κε ηε ζρεηηθή θνηλνπνίεζή  πξνο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο. Η δηαδηθαζία ηεο αθξφαζεο 

κπνξεί λα παξαιείπεηαη εθφζνλ  ν Γηεπζπληήο θξίλεη αλαγθαία ηελ άκεζε επηβνιή ηνπ 

κέηξνπ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ. 

  2. Η Τ.ΔΚ. πξνθεηκέλνπ λα εξεπλά ην θαηά πφζν Μέινο ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, δηθαηνχηαη: 

   α) Να δεηά απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ ζεσξεί 

αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή αξρείσλ 

δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο. 

   β) Να έρεη πξφζβαζε ζε θάζε έγγξαθν πνπ ηεξεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαη 
ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, θαη λα ιακβάλεη απφ απηφ αληίγξαθφ ηνπ ή 
θαη λα δεηά ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 
ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ απφ αλψηεξα ζηειέρε ή θαηαζηαηηθά φξγαλα ηνπ 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

   γ) Να δεηά ηελ απηνπξφζσπε παξάζηαζε ελψπηφλ ηεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 
ππαιιήισλ, ζηειερψλ, εθπξνζψπσλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 
Μέινπο. 

   δ) Να δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηα γξαθεία ή ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

   ε) Να απαηηεί ηελ άκεζε δηαθνπή πξαθηηθψλ ή δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδεη ην 
Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθθαζάξηζε θαη ην 
δηαθαλνληζκφ. 

  3. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Υ.Α.Κ. επηβάιιεη κέηξα θαηά Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ζσξεπηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζπλεθηηκψληαο θάζε θνξά φιεο ηηο αλαγθαίεο 

πεξηζηάζεηο. 

  4. Η απφθαζε πεξί επηβνιήο κέηξσλ θαηά ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θνηλνπνηείηαη ζε απηφ 

θαη αληίγξαθν απηήο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ ηεξείηαη 

απφ  ηελ Τ.ΔΚ. 

 2.2 Δπαλέιεγρνο απνθάζεσλ 

  1. Απφθαζε  ηνπ Γηεπζπληή πεξί επηβνιήο κέηξσλ θαηά Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο ή 

απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο Τ.ΔΚ. επί αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο 

ππφθεηηαη ζε επαλέιεγρν απφ ην  πκβνχιην ηνπ Υ.Α.Κ. θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ ππνβάιιεηαη κέζα πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο. 

  2. Η απφθαζε επί αηηήκαηνο επαλειέγρνπ θνηλνπνηείηαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο θαη 

αληίγξαθν απηήο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο πνπ ηεξείηαη απφ  

ηελ Τ.ΔΚ. 

 2.3 Δθηέιεζε απνθάζεσλ 

  1. Δθφζνλ ε απφθαζε πεξί επηβνιήο κέηξνπ θαηά Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαηαζηεί νξηζηηθή 

θαη αλέθθιεηε, απηή εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τ.ΔΚ. ε πεξίπησζε επηβνιήο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο πνηλήο εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν θαηέζηε νξηζηηθή θαη 

αλέθθιεηε ε ζρεηηθή απφθαζε. 
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  2. Απφθαζε πεξί επηβνιήο κέηξνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη αλέθθιεηε: 

   α) Μεηά πάξνδν άπξαθηεο ηεο πελζήκεξεο πξνζεζκίαο πεξί ππνβνιήο απφ ην 

Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινο αίηεζεο επαλειέγρνπ ηεο ππφζεζεο. 

   β) Με ηελ θνηλνπνίεζε ζην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο ηεο απφθαζεο  ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 

Υ.Α.Κ. επί αηηήκαηνο απηνχ πεξί επαλειέγρνπ ηεο ππφζεζεο. 

 2.4 Κνηλνπνίεζε απνθάζεσλ 

  1. Η θνηλνπνίεζε θιήζεο πξνο αθξφαζε ή απνθάζεσλ  πξνο ην Δθθαζαξηζηηθφ Μέινο 
γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηεο επηινγήο ηεο Τ.ΔΚ. , αθφκε θαη ειεθηξνληθά, αξθεί λα 
δχλαηαη ε Τ.ΔΚ. λα απνδεηθλχεη επρεξψο ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ 
Μέινο. 

 
ΜΔΡΟ 3. Δπαγγεικαηηθφ απφξξεην 

 1. Ο Γηεπζπληήο θαη ε  Τ.ΔΚ. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην σο πξνο φια ηα 
ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηεο θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο 
κέηξσλ θαηά Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο. 

 2. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί απνξξήηνπ ε Τ.ΔΚ. παξέρεη θαη' 
εμαίξεζε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο: 

  α) ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ή ζε άιιεο αξρέο πνπ έρνπλ θαηά λφκν ην δηθαίσκα 
πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ επί ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

  β) ζην Γηαρεηξηζηή αγνξάο θαη 

  γ) ζε θάζε άιιν θνξέα εθθαζάξηζεο ή δηαθαλνληζκνχ κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε Τ.ΔΚ. 
εθφζνλ δεζκεχνληαη νη θνξείο απηνί απφ ππνρξέσζε ηήξεζεο επαγγεικαηηθνχ 
απνξξήηνπ απφ ην λφκν ή ζπκβαηηθψο, απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ Τ.ΔΚ. 

 3.2 Δλεκέξσζε 

  1. Η Τ.ΔΚ. ελεκεξψλεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο: 

   α) Γηα ηελ επηβνιή κέηξνπ θαηά ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαη παξέρεη ζε απηή θάζε 

αλαγθαίν ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία σο πξνο ηηο ζρεηηθέο παξαβάζεηο ή ηνπο ιφγνπο 

επηβνιήο ηνπ κέηξνπ. 

   β) Γηα ηελ άξζε ηνπ κέηξνπ, ελδεηθηηθψο εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ πιένλ ιφγνη 

δηαηήξεζήο ηνπ. 

  2. Η Τ.ΔΚ. δχλαηαη λα δεκνζηνπνηεί κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηεο επηινγήο ηεο ηελ επηβνιή 

κέηξνπ θαηά Δθθαζαξηζηηθνχ Μέινπο θαζψο θαη ηελ άξζε ηνπ κέηξνπ. 

 ENOTHTA VI. ΥΡΔΩΔΙ 

 ΜΔΡΟ 1. Γηθαηψκαηα ηεο Τ.ΔΚ. 

 1.1 Γηθαηψκαηα γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο 

  1. Γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ, φπσο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ θαη γηα ηελ παξνρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν πξνο ηα 

Δθθαζαξηζηηθά Μέιε, ηνπο Υεηξηζηέο ή θαη ηα Μέιε ηεο Αγνξάο πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ 

ζπλαθψλ κε ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ, πνπ πξνβιέπνληαη είηε ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία, είηε ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, είηε ζε ηπρφλ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

κε ηελ Τ.ΔΚ. , ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη ηνπο Υεηξηζηέο, ηα σο άλσ Μέιε θαηαβάιινπλ ζηελ 

Τ.ΔΚ. θάζε είδνπο ρξέσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ  θαη αλαθνηλψλεηαη 

ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν. 
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  2. Σν εθάζηνηε χςνο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Τ.ΔΚ. πνπ νξίδνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπο, ε θαηάξγεζε ή ε 

επηβνιή λέσλ ρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πέξαλ ησλ ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν θαζνξίδνληαη εθάζηνηε κε Απφθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζα 

ηζρχνπλ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

  3. Οη κεηαβνιέο ησλ ρξεψζεσλ θαη πάζεο θχζεσο δηθαησκάησλ ηεο Τ.ΔΚ. δεκνζηνπνηνχληαη 

ζε δηαθξηηφ ρψξν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΥΑΚ. 

  4. Η θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηεο Τ.ΔΚ. θαη ησλ πάζεο θχζεσο ρξεψζεσλ ζα πξέπεη ζε 
θάζε πεξίπησζε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή απφθαζε  
ηνπ πκβνπιίνπ. 

  5. Η Τ.ΔΚ. δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 
θαηαρσξίζεσλ θαη ελεξγεηψλ, εάλ δελ ηεο έρνπλ πξνθαηαβιεζεί ηα δηθαηψκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο  ηνπ πκβνπιίνπ. 

 1.2 πλδξνκέο θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Τ.ΔΚ. 

  1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ Μειψλ θαη Υεηξηζηψλ ζηελ εθθαζάξηζε θαη ην 
δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηελ παξνρή πξνο απηνχο πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ 
ζπλαθψλ πξνο ηνλ άλσ ζθνπφ πνπ πξνβιέπνληαη, είηε ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, είηε ζηνλ 
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ., είηε ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηελ Τ.ΔΚ. , ηα 
Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη νη Υεηξηζηέο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ νινζρεξψο ζηελ Τ.ΔΚ. θάζε 
είδνπο ρξέσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνξά, ελδεηθηηθά, 
δηθαίσκα εγγξαθήο, πηζηνπνίεζεο, εηήζηαο ή πεξηνδηθήο ζπλδξνκήο, ηέιε ζχλδεζεο κε ηα 
ζπζηήκαηα ηεο Τ.ΔΚ. , ηέιε ρξήζεο ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Τ.ΔΚ. , θφζηε αδεηψλ 
ινγηζκηθνχ θαη ινηπέο ρξεψζεηο. 

  2. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ γλψζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 
ησλ δηαδηθαζηψλ εθθαζάξηζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηαβάιινληαη ζηελ Τ.ΔΚ. 
δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζή  ηνπ πκβνπιίνπ. 

  3. Σν εθάζηνηε χςνο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ εγγξαθήο, πηζηνπνίεζεο, 

ηειψλ ζπλδξνκήο, ηειψλ ζχλδεζεο, ηειψλ ρξήζεο θαη θφζηνπο αδεηψλ ηεο Τ.ΔΚ. πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 1 θαη 2, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπο, ε 

θαηάξγεζε ή ε επηβνιή λέσλ ρξεψζεσλ, ζπλδξνκψλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη 

εθάζηνηε κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζα ηζρχνπλ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

  4. Οη κεηαβνιέο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζπλδξνκψλ θαη πάζεο θχζεο 
ρξεψζεσλ δεκνζηνπνηνχληαη ζε δηαθξηηφ ρψξν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΥΑΚ. 

  5. Η θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζπλδξνκψλ θαη πάζεο θχζεσο 
ρξεψζεσλ ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή απφθαζε. 

  6. Σα πξνβιεπφκελα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 1 θαη 2 δηθαηψκαηα εγγξαθήο, ηέιε ζπλδξνκήο, 
ηέιε ζχλδεζεο θαη θφζηε αδεηψλ, εθφζνλ θαηαβιεζνχλ απφ ηα Δθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη ηνπο 
Υεηξηζηέο δελ επηζηξέθνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 
Μέινπο ηνπ Υεηξηζηή εθνχζηαο ή αλαγθαζηηθήο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ζπγρσλεχζεσο. 

 ΜΔΡΟ 2. Γηθαηψκαηα γηα κεζνιάβεζε ηεο Τ.ΔΚ. ζε εηζπξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ 

  2.1 Γηθαηψκαηα 

   1. Γηα ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Τ.ΔΚ. , ζηελ είζπξαμε γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θνξέα ή ηνπ  Κππξηαθνχ Γεκνζίνπ, νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

φπσο ελδεηθηηθά, δηθαηψκαηα, ηέιε, ακνηβέο πνπ πξνβιέπνληαη είηε ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία, είηε ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, είηε ζην Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο  Κ.Α.Μ., 

είηε ζε ζπκβάζεηο,  ην πκβνχιην δχλαηαη λα νξίζεη φηη θαηαβάιινληαη ζηελ Τ.ΔΚ. 

απφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ηνλ θνξέα ή ην  Κππξηαθφ Γεκφζην, 

δηθαηψκαηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο. 
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                                       Η απφθαζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 6
ε
 Οθησβξίνπ 2014. 

  2.2 Τπνινγηζκφο θαη θαηαβνιή δηθαησκάησλ 

   1. Σν εθάζηνηε χςνο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο Τ.ΔΚ. ζε εηζπξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπο ή ε θαηάξγεζή ηνπο θαζνξίδνληαη εθάζηνηε κε απφθαζε  

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζα ηζρχνπλ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

  2.3 Μεηαβνιέο δηθαησκάησλ 

   1. Οη κεηαβνιέο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην παξφλ ΜΔΡΟ δηθαησκάησλ γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο Τ.ΔΚ. ζε εηζπξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ δεκνζηνπνηνχληαη 

ζε δηαθξηηφ ρψξν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΥΑΚ 
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ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟΤ 

ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΙΣΗΣΗ: ……………………………………………………………………………. 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ................................................................................................................ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ: ………………………………………… 

 

 

Η παξνύζα επηβεβαηεί ηελ απόθαζε ηεο Εηαηξείαο καο, όπσο θαηαζηεί Γεληθό/Ακεζν ¹ Εθθαζαξηζηηθό Μέινο ηνπ 

πζηήκαηνο Εθθαζάξηζεο ησλ πλαιιαγώλ επί Κηλεηώλ Αμηώλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ 

Κύπξνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό Εθθαζάξηζεο πλαιιαγώλ Επί Αθηλήησλ Αμηώλ ζε 

Λνγηζηηθή Μνξθή (ΚΔΠ ……………..). 

 

Η απνδνρή ηεο παξνύζαο αίηεζεο, ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο καο,  ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή  

ηνπ ζπλόινπ ησλ δεζκεύζεσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ ν πξναλαθεξόκελνο Καλνληζκόο ή νπνηαδήπνηε ζην κέιινλ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνβιέπεη θαη εηδηθόηεξα ηεο επζύλεο εγγύεζεο πξνο όθεινο ησλ ππνινίπσλ Εθθαζαξηζηηθώλ 

Μειώλ, πθηζηάκελσλ ή πνπ ζην κέιινλ ζα απνθηνύλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δεκίαο ή ειιείκκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ππεξεκεξία Μέινπο ηνπ πζηήκαηνο, όπσο εηδηθόηεξα ζηνλ Καλνληζκό 

πξνβιέπεηαη. 

  

Άιιεο Ιδηόηεηεο ² : ………………………………………………………………………….. 

 

Πηζηνπνηεκέλνο/νη Εθθαζαξηζηήο/έο ……………………………………………………. 

 

Τπόκλεκα Οξγαλσηηθήο Λεηηνπξγηθήο & Σερλννηθνλνκηθήο  Τπνδνκήο³: ………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………… 

 

Αξρηθή Εηζθνξά: .......................................................................................................... 

 

Ηκεξνκελία: ……………………………… 

 

       Τπνγξαθή: ........................................ 

 

       Όλνκα: ……………………………….. 

 

       Ιδηόηεηα: ........................................... 

 

(1) Να δηαγξαθεί όηη δελ εθαξκόδεηαη. 
(2) Παξάγξαθνο 2.4.2(4) Μέξνο 2, Ελόηεηα ΙΙ Καλνληζκώλ 
(3) Παξάγξαθνο 2.4.2(3) Μέξνο 2, Ελόηεηα ΙΙ Καλνληζκώλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 2 

 

Πξνο  

Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Θύπξνπ 

Σκήκα Δθθαζάξηζεο πλαιιαγώλ  

Λεσθφξνο Λφξδνπ Βχξσλνο 71 – 73  

1096 Λεπθσζία 

 

     Λεπθσζία, ………… 

ΓΖΙΩΖ & ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΑΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΣΟ 

ΔΠΗΘΟΤΡΗΘΟ ΤΣΖΚΑ ΣΟΤ ΥΑΘ ΒΑΔΗ ΣΟΤ TARGET2-CY 

 

Σν λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ επσλπκία ………………………………………………………………………… πνπ έρεη έδξα 

………………………………………………………………………… κε αξηζκφ εγγξαθήο / ΑΦΜ 

…………………………………………………………………………θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο απφ η…………………………………………………………………………, ην νπνίν έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πκκεηέρνληνο ζην TARGET2-CY θαη ζα ελεξγεί σο Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ σο νξίδεηαη εηδηθφηεξα θαηά 

ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ (εθεμήο ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ),  

Ιακβάλνληαο ππόςε:    

1) Σελ Καηεπζπληήξηα Γξακκή ΔΚΣ/2007/2 «ζρεηηθά κε ην Γηεπξσπατθφ χζηεκα Σαρείαο 

Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ θαη Γηαθαλνληζκνχ ζε πλερή Υξφλν (TARGET2) 

2) ηελ Οδεγία αλαθνξηθά κε ηε Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Σαρείαο Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ θαη 

Γηαθαλνληζκνχ ζε ζπλερή ρξφλν Target 2 – CY (εθεμήο «Οδεγία TARGET2-CY») 

3) Σν γεγνλφο φηη ην ΥΑΚ, ελεξγψληαο σο Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ θαη Γηαρεηξηζηήο ηνπ 

πζηήκαηνο Αχισλ Σίηισλ (.Α.Σ.), δηελεξγεί ην δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ ή θαη 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ, επί θηλεηψλ αμηψλ ζην πιαίζην παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο σο Υεηξηζηέο ζην .Α.Σ., πεξηιακβαλνκέλσλ σο ηέηνησλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ αγνξάο, 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ σο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην .Α.Σ. 

αιινδαπψλ θεληξηθψλ απνζεηεξίσλ   

4) Όηη ν ρξεκαηηθφο δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηαθαλνλίδεη σο άλσ (ππφ 3) απφ ην 

ΥΑΚ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ TARGET2-CY (σο ζπληζηψζα ηνπ TARGET2), ην νπνίν ηειεί ππφ ηε 

δηαρείξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία TARGET2-

CY, θαζψο θαη φηη ην νηθείν ζχζηεκα δηαθαλνληζκνχ ηνπ ΥΑΚ, ην νπνίν λνείηαη σο «επηθνπξηθφ 

ζχζηεκα» θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο TARGET2-CY (εθεμήο ην «Δπηθνπξηθφ χζηεκα ΥΑΚ»), έρεη 

ζπλδεζεί κε ην TARGET-2-CY   

5) Σνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγία TARGET2-CY νη 

νπνίεο δχλαληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, κέζσ ηνπ TARGET2-CY ζηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ζε επηθνπξηθά ζπζηήκαηα θαη ζπκκεηέρνληεο ζε απηά (Σξάπεδεο 

Γηαθαλνληζκνχ). 

6) ηελ απφ ............... δήισζε «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for 

AS settlement -» (Έληππν 2002), φπσο ππεγξάθε απφ ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ θαη ην ΥΑΚ θαη 

δηαβηβάζζεθε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ βάζεη ηεο νπνίαο ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ θαη ην 

ΥΑΚ επηβεβαηψλνπλ φηη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ ζα ελεξγεί σο ηέηνηα θαη ζα παξέρεη ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζην Δπηθνπξηθφ χζηεκα ΥΑΚ.  

Γειώλσ κε ηελ παξνύζα  

Όηη ζα ελεξγψ σο Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο TARGET2-CY γηα ην Δπηθνπξηθφ 

χζηεκα ΥΑΚ θαη φηη ζα παξέρσ θάζε ζρεηηθή ππεξεζία ζην ΥΑΚ θαη ζηνπο Υεηξηζηέο ηνπ ζχκθσλα κε 
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ηελ Οδεγία TARGET2-CY αιιά θαη ηα ζρεηηθψο εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΚ Πξνο 

ηνχην δειψλσ ππεχζπλα φηη ζα πξνβψ ζηελ ππνγξαθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πνπ ζα κνπ 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη ην ΥΑΚ θαη φηη ζα δηελεξγήζσ θάζε ζρεηηθή 

πξάμε πνπ ήζειε ππνδεηρζεί απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο, απνδερφκελε αλεπηθχιαθηα φιεο ηηο πάζεο 

θχζεσο ππνρξεψζεηο κνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηα απηή σο θαη ηηο εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο 

κνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνχ ζην 

Δπηθνπξηθφ χζηεκα ηνπ ΥΑΚ βάζεη ηνπ TARGET2-CY ζηνπο νπνίνπο πξνζρσξψ κε ηελ παξνχζα, φπσο 

απηνί νξίδνληαη απφ ην ΥΑΚ θαη έρνπλ σο εμήο:  

 

Δηδηθνί Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ ζην Δπηθνπξηθό ύζηεκα ΥΑΘ 

βάζεη ηνπ TARGET2-CY (Δηδηθνί Όξνη)  

 

1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη 

κέζσ ηνπ Δπηθνπξηθνχ πζηήκαηνο ΥΑΚ ζην TARGET2-CY ηζρχνπλ νη παξαθάησ εηδηθνί φξνη, σο πξνο 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ ζην ΥΑΚ θαη ζηνπο Υεηξηζηέο ηνπ .Α.Σ. θαηά 

ηελ Οδεγία TARGET2-CY θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΚ  

2. Η Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ ππνρξενχηαη:  

2.1 Να παξέρεη ζην ΥΑΚ θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ εμνπζηνδνηήζεσλ ρξήζεσο, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία TARGET2-

CY, ψζηε ην ΥΑΚ σο θνξέαο ηνπ Δπηθνπξηθνχ πζηήκαηνο ΥΑΚ λα είλαη ζε ζέζε λα 

πεξηιακβάλεη ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ ζηνλ θαηάινγν ηξαπεδψλ δηαθαλνληζκνχ πνπ 

απνζηέιιεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία TARGET2-CY.  

2.2 Nα ελεκεξψλεη ην ΥΑΚ ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ 

παξέζρε σο άλσ ππφ 2.1, ψζηε ην ΥΑΚ λα κπνξεί λα παξέρεη, αληίζηνηρα, ζηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ελεκεξσκέλν θάζε θνξά ηνλ θαηάινγν ηξαπεδψλ δηαθαλνληζκνχ 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία TARGET2-CY.   

2.3 Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαδηθαζίαο δηαθαλνληζκνχ 6-Ρεπζηφηεηα εηδηθνχ 

ζθνπνχ σο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία TARGET2-CY, βάζεη ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ν ρξεκαηηθφο 

δηαθαλνληζκφο ζην Δπηθνπξηθφ χζηεκα ΥΑΚ, ή κε ηνπο φξνπο ηπρφλ άιιεο Γηαδηθαζίαο 

δηαθαλνληζκνχ πνπ ήζειε ππνδεηρζεί απφ ην ΥΑΚ κε βάζε ηελ Οδεγία TARGET2-CY.  

2.4 Να αλνίγεη θαη λα ηεξεί επ’ νλφκαηί ηεο ινγαξηαζκφ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ («ινγαξηαζκφ 

ΜΠ» (Μνλάδα Πιεξσκήο)) ζην TARGET2-CY ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιιεη εληνιέο πιεξσκήο ή λα ιακβάλεη πιεξσκέο κέζσ ηνπ TARGET2-

CY, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία TARGET2-CY.  

2.5 Να αλνίγεη θαη λα ηεξεί, κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΥΑΚ θαη πάληνηε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

Οδεγία TARGET2-CY, έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο ππνινγαξηαζκνχο, ππφ ηνλ σο άλσ ππφ 2.4 

ινγαξηαζκφ ΜΠ, γηα ηνπο Υεηξηζηέο πξνο ηνπο νπνίνπο παξέρεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδίαο σο Υεηξηζηή φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη νη ηπρφλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, κέζσ ηνπ 

TARGET2-CY ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, ζε ζρέζε κε ηα εθάζηνηε θαη’ ηδίαλ 

ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ή εθθαζάξηζεο κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ην ΥΑΚ. Γηα ην άλνηγκα θάζε 

ππνινγαξηαζκνχ ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη θαηάιιεια ηελ 

ηππνπνηεκέλε δήισζε «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated 

liquidity» (Έληππν 1014) θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηελ νηθεία Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ε ίδηα, 

γλσζηνπνηψληαο αληίγξαθφ ηεο ζην ΥΑΚ, ή κέζσ ηνπ ΥΑΚ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ΥΑΚ Η Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ απνδέρεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ΥΑΚ λα πξνζδηνξίδεη ηνπο σο άλσ 

ππνινγαξηαζκνχο κε εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη γλσξίζκαηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη 

απηνί ζηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ θαη λα ειέγρεηαη επαξθψο απφ ην ΥΑΚ ε 

ελεκεξφηεηα απηψλ θαη ησλ Υεηξηζηψλ ηνπο έλαληη ηνπ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ.  

2.6 Να αλνίγεη, κε απιή αίηεζε Υεηξηζηή, θαη λα ηεξεί γηα ηνλ Υεηξηζηή ζην TARGET2-CY 

ππνινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ΜΠ απηήο, σο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία TARGET2-CY, γηα ην 
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δηαθαλνληζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Υεηξηζηή, φπσο πξνθχπηνπλ 

κε βάζε ηηο εληνιέο πιεξσκήο ηνπ ΥΑΚ.  

2.7 Nα ηεξεί έλαλ ππνινγαξηαζκφ γηα θάζε Υεηξηζηή, πξνο ηνλ νπνίν παξέρεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο, 

γηα:  

2.7.1 ην δηαθαλνληζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Υεηξηζηή εθ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ αμηψλ (φπσο κεηνρψλ, νκνιφγσλ θ.α.) ζην ΥΑΚ θαη 

ηεο εθθαζάξηζεο απηψλ κέζσ ηνπ δηαρεηξηδφκελνπ απφ ην ΥΑΚ πζηήκαηνο 

Δθθαζάξηζεο Αμηψλ. 

2.7.2 ην δηαθαλνληζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Υεηξηζηή εθ ησλ 

ινηπψλ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ή άιισλ ζπλαιιαγψλ επί θηλεηψλ αμηψλ, 

θαηαρσξεκέλσλ ή παξαθνινπζνχκελσλ κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην .Α.Σ.  

2.7.3 ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ Υεηξηζηή ησλ πάζεο θχζεσο θφξσλ, ρξεψζεσλ θαη ινηπψλ 

δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ ΥΑΚ ή άιισλ ηξίησλ σο θαη  

2.7.4 ηελ είζπξαμε απφ ηνλ Υεηξηζηή ησλ εθ ησλ αμηψλ πξνζφδσλ (φπσο κεξηζκάησλ, 

ηφθσλ θιπ).  

2.8 Να ηεξεί, πέξαλ ησλ ππφ 2.7 ππνινγαξηαζκψλ θαη θάζε άιιν ππνινγαξηαζκφ γηα Υεηξηζηή ή 

κεκνλσκέλεο θαηεγνξίεο Υεηξηζηψλ πνπ ήζειε ππνδεηρζεί απφ ην ΥΑΚ γηα ηηο αλάγθεο 

ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ πνπ δηελεξγεί ή πξνηίζεηαη λα δηελεξγεί ην ΥΑΚ ζε ζρέζε κε άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ελ γέλεη πξντφληα, ηα νπνία γίλνληαη απνδεθηά σο αληηθείκελν 

ζπλαιιαγψλ ζηελ θεθαιαηαγνξά (φπσο ελδεηθηηθά δηθαηψκαηα εθπνκπήο ξχπσλ, ελεξγεηαθά 

πξντφληα). 

2.9 Να κεξηκλά ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επηθνηλσλία ελφο εθάζηνπ σο άλσ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 

Υεηξηζηή κε ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ ηνλ Υεηξηζηή εκπνξηθνχο ρξεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ηνπ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία TARGET2-CY θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΚ νη απαξαίηεηεο ρξεκαηνξνέο απφ ηνπο εκπνξηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Υεηξηζηή ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ζηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ θαη αληίζηξνθα, ράξηλ 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθαλνληζκνχ. Γηα ηε δηαζθάιηζε απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ε Σξάπεδα 

Γηαθαλνληζκνχ ζα έρεη πξφζβαζε ζηνπο εθάζηνηε εκπνξηθνχο ρξεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Υεηξηζηή ή, ελαιιαθηηθά, ν Υεηξηζηήο ζα κεξηκλά ψζηε λα εκβάδεη ηα απαξαίηεηα θάζε θνξά 

ρξεκαηηθά πνζά ζηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαηά ηηο 

εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζπκθσλνχληαη θάζε θνξά κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνχ 

θαη ηνπ Υεηξηζηή.  

2.10 Να δηελεξγεί εκπξφζεζκα ηηο απαξαίηεηεο ρξενπηζηψζεηο κεηαμχ ηνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 

Υεηξηζηή θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ΜΠ απηήο ζην TARGET2-CY ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηνπ Υεηξηζηή ππνβάιινληαο εληνιέο πιεξσκήο ή 

ιακβάλνληαο πιεξσκέο κέζσ ηνπ TARGET2-CY, ζε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Υεηξηζηή ζε ζρέζε κε ην Δπηθνπξηθφ χζηεκα ΥΑΚ. Αλαγλσξίδεη ξεηψο ε Σξάπεδα 

Γηαθαλνληζκνχ φηη ην ΥΑΚ ζα έρεη θάζε δηθαίσκα θίλεζεο ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ Υεηξηζηή 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία TARGET2-CY.  

2.11 Να κε πξνβαίλεη ζε ρξήζε/ρξέσζε ηνπ ππνινίπνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ Υεηξηζηή γηα άιιε 

αηηία (ελδεηθηηθψο κε ζπκςεθηζκφ) πέξαλ απηήο πνπ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Υεηξηζηή ζην πιαίζην ηνπ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ.    

2.12 ε πεξίπησζε ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ ζηνλ ππνινγαξηαζκφ ηνπ Υεηξηζηή κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαθαλνληζκνχ, λα πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

ζρεηηθνχ ππνινίπνπ ζηνλ εκπνξηθφ ρξεκαηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Υεηξηζηή απφ ηνλ άλσ 

ππνινγαξηαζκφ ή κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ΜΠ απηήο θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ 

Οδεγία TARGET2-CY.   

2.13 Να εηδνπνηεί άκεζα ηνπο Υεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο θαη ελ 

γέλεη ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπο θαη γεληθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ.   
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2.14 Να εηδνπνηεί άκεζα ην ΥΑΚ ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο θαη ελ γέλεη 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ κεκνλσκέλνπ Υεηξηζηή ή φισλ ησλ Υεηξηζηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο παξέρεη 

ππεξεζίεο.  

2.15 Να δηαζέηεη: α) εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ άζθεζε ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηεμαγσγή θαη επίβιεςε ηνπ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, β) πξνζσπηθφ 

αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ επαξθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ,  ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, γ) ζπζηήκαηα αζθαιείαο (back up) γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ πάζεο θχζεσο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο σο Σξάπεδαο 

Γηαθαλνληζκνχ, θαζψο θαη δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ (disaster center) γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ησλ 

κεραληζκψλ ζχλδεζήο ηεο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θαη, ελ γέλεη, ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ ή άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ νπνία δηαδηθαζία 

ζα ελεξγνπνηεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζήθνπζαο δηεμαγσγήο ηνπ ρξεκαηηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ.  

2.16 Να ηεξεί ηελ νθεηιφκελε εκπηζηεπηηθφηεηα σο πξνο ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πεξηέρνληαη ζην ειεθηξνληθφ ηεο ζχζηεκα ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο σο Σξάπεδαο 

Γηαθαλνληζκνχ, θαζψο θαη σο πξνο θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία απνθηά κε αθνξκή εθηέιεζε 

πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο άλσ ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο σο Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνχ αιιά θαη κεηά ηελ πεξάησζή ηεο, ιακβάλνληαο 

φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα παξεκπνδίζεη ηελ απνθάιπςε ηνπο, είηε ελ φισ είηε ελ κέξεη ζε 

ηξίηα κε λνκηκνπνηνχκελα πξφζσπα, νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο ελ γέλεη, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θάκπηεηαη ε ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ή απνξξήηνπ ιφγσ 

δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη, ελδεηθηηθψο, ζην πιαίζην παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε αξκφδηεο 

επνπηηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ σο άλσ 

δηαιακβαλνκέλσλ θαη σο πξνο ηα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο Σξάπεδαο 

Γηαθαλνληζκνχ.  Δμππαθνχεηαη φηη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ δχλαηαη λα παξέρεη ηα αλσηέξσ 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνπο Υεηξηζηέο ζην ΥΑΚ, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ λνκίκσλ 

θαζεθφλησλ ηεο.  

3. Η Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ νθείιεη λα πξνβαίλεη ζην άλνηγκα θαη ηελ ηήξεζε ησλ σο άλσ 

ππνινγαξηαζκψλ θαηά ηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο. Η Σξάπεδα επζχλεηαη γηα ηελ έγθαηξε θαη νξζή 

δηαβίβαζε ζην TARGET2-CY ησλ εληνιψλ πιεξσκήο πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο Υεηξηζηέο σο θαη γηα ηελ 

έγθαηξε θαη νξζή θαηαβνιή ζηνπο Υεηξηζηέο ησλ πιεξσκψλ πνπ ιακβάλεη γηα απηνχο κέζσ ηνπ 

TARGET2-CY. Δπζχλεηαη επίζεο γηα ηελ πιεξφηεηα, νξζφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, θηλήζεσλ θαη 

ππνινίπσλ ησλ σο άλσ ππνινγαξηαζκψλ πνπ παξέρεη ζηνπο Υεηξηζηέο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 

Δηδηθνχο Όξνπο.  

4.  Η Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζην θιείζηκν ππνινγαξηαζκνχ πνπ ηεξεί 

ζην TARGET2-CY γηα Υεηξηζηή, εάλ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο αλνηρζεί λένο ππνινγαξηαζκφο γηα ηνλ 

Υεηξηζηή απφ άιιε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ ή απφ ηνλ ίδην ηνλ Υεηξηζηή, εθφζνλ ελεξγεί σο Σξάπεδα 

Γηαθαλνληζκνχ. Κιείζηκν ππνινγαξηαζκνχ δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα άκεζα κφλν ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Υεηξηζηή θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνχ απφ ην ΥΑΚ ε 

θάζε πεξίπησζε, γηα ην θιείζηκν ππνινγαξηαζκνχ ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη 

θαηάιιεια ηελ ηππνπνηεκέλε δήισζε «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for 

dedicated liquidity» (Έληππν 1014) θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ή ζηελ 

νηθεία Κεληξηθή ηεο Σξάπεδα, γλσζηνπνηψληαο αληίγξαθφ ηεο ζην ΥΑΚ, ή κέζσ ηνπ ΥΑΚ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΚ  

5. Η Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδεη ζε ηξίηνπο δηθαηψκαηα ή 

ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ηνπ Υεηξηζηή απνξξένπζεο απφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνχ 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία TARGET2-CY θαη ηνπο παξφληεο Δηδηθνχο Όξνπο. ηελ απαγφξεπζε απηή δε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία απνξξφθεζή ηεο ζπλεπεία εηαηξηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (φπσο ηδίσο ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο ηεο απφ άιιε ηξάπεδα).  

6. Παξαίηεζε ηεο Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνχ απφ ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Δπηθνπξηθφ 

χζηεκα ηνπ ΥΑΚ επηηξέπεηαη εθφζνλ γλσζηνπνηεζεί απηή εγγξάθσο ζην ΥΑΚ θαη ζπληζηά θαη 

θαηαγγειία φισλ ησλ πάζεο θχζεσο ζπκθσληψλ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ ππφ ηελ 

2328



ηδηφηεηα απηή κε ην ΥΑΚ Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαίηεζεο (θαη θαηαγγειίαο) επέξρνληαη κεηά πάξνδν 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ γλσζηνπνίεζε κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα 

νξηδφκελσλ παξαθάησ:  

6.1 Η παξαίηεζε ηζρχεη κε ηνλ φξν φηη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ έρεη ηαθηνπνηήζεη εληφο ηεο 

ηηζέκελεο σο άλσ πξνζεζκίαο θάζε εθθξεκφηεηα ή νθεηιή ηεο έλαληη ηνπ ΥΑΚ θαη νη Υεηξηζηέο 

πξνο ηνπο νπνίνπο παξέρεη ππεξεζίεο έρνπλ κεξηκλήζεη, ψζηε λα δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ζε άιιεο Σξάπεδεο Γηαθαλνληζκνχ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία 

TARGET2-CY θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΚ Σν ΥΑΚ κπνξεί λα ηάμεη καθξχηεξε πξνζεζκία, εάλ 

ηνχην επηβάιιεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ ηεο ππφ παξαίηεζε Σξάπεδαο 

Γηαθαλνληζκνχ ή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο ή δηαθαλνληζκνχ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ΥΑΚ ε πεξίπησζε καθξχηεξεο πξνζεζκίαο, ε εκεξνκελία ηεο παξαίηεζεο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαηείλνληαη αληίζηνηρα. 

6.2 Με ηελ πιήξσζε ησλ ππφ 6.1 πξνυπνζέζεσλ, ην ΥΑΚ θάλεη απνδεθηή ηελ παξαίηεζε θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνχ. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο, 

παξέρεη αηηηνινγεκέλε απάληεζε. 

 

Γηα ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ  

 

 

…………………………………………………………………………… 

(σσμπληρώνεται η πλήρης επωνσμία τοσ νομικού προσώποσ  

και τίθεται το όνομα & η σπογραυή τοσ νομίμοσ εκπροσώποσ τοσ)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 3 

 

Πξνο  

Υξεκατηστήξην Αμηώλ Θύπξνπ 

Σκήκα Δθθαζάξησεο πλαιιαγώλ  

Ιεσθόξνο Ιόξδνπ Βύξσλνο 71-73 

1096 Ιεπθσζία 

 

Ιεπθσζία, ………… 

ΘΟΗΛΖ ΓΖΙΩΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΑΘΑΛΟΛΗΚΟΤ & ΥΔΗΡΗΣΖ Δ ΥΔΖ ΚΔ ΣΟ ΔΠΗΘΟΤΡΗΘΟ 

ΤΣΖΚΑ τνπ ΥΑΘ. ΒΑΔΗ ΣΟΤ TARGET2-CY 

 

1) Σν λνκηθό πξόζσπν κε ηελ επσλπκία ………………………………………………………………………… πνπ έρεη 

έδξα ………………………………………………………………………… κε αξηζκό εγγξαθήο / ΑΦΚ 

……………………………………………………………… θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνύζαο από η…………………………………………………………………………, ην νπνίν είλαη πκκεηέρσλ ζην 

TARGET2-CY θαη ελεξγεί σο Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ γηα ην Δπηθνπξηθό ύζηεκα ηνπ ΥΑΘ 

(εθεμήο ε «Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ») δπλάκεη ηεο από  …………… δήισζεο «TARGET2 form of 

collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έληππν 2002) θαη ηεο από  

……………… δήισζεο «ΓΖΙΩΖ & ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΗΑΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΣΟ ΔΠΗΘΟΤΡΗΘΟ ΤΣΖΚΑ ΣΟΤ ΥΑΘ ΒΑΔΗ ΣΟΤ TARGET2-CY» πξνο ην 

ΥΑΘ.   

2) Σν λνκηθό πξόζσπν κε ηελ επσλπκία ………………………………………………………………………… πνπ έρεη 

έδξα ………………………………………………………………………… κε αξηζκό εγγξαθήο / ΑΦΚ 

…………………………………θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από 

η…………………………………………………………………………, ην νπνίν είλαη Υεηξηζηήο ζην .Α.Σ. κε θσδηθό 

…………………………………………………………………………. 

Ιακβάλνλταο ππόψε: 

1) Σελ Θαηεπζπληήξηα Γξακκή ΔΘΣ/2007/2 «ζρεηηθά κε ην Γηεπξσπατθό ύζηεκα Σαρείαο 

Κεηαθνξάο Θεθαιαίσλ θαη Γηαθαλνληζκνύ ζε πλερή Υξόλν (TARGET2) 

2) ηελ Οδεγία αλαθνξηθά κε ηε Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Σαρείαο Κεηαθνξάο Θεθαιαίσλ θαη 

Γηαθαλνληζκνύ ζε ζπλερή ρξόλν Target 2 – CY (εθεμήο «Οδεγία TARGET2-CY»)  

3) Σν γεγνλόο όηη ην ΥΑΘ, ελεξγώληαο σο Θεληξηθό Απνζεηήξην Αμηώλ θαη Γηαρεηξηζηήο ηνπ 

πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ (.Α.Σ.), δηελεξγεί ην δηαθαλνληζκό ζπλαιιαγώλ, 

ρξεκαηηζηεξηαθώλ ή θαη εμσρξεκαηηζηεξηαθώλ, επί θηλεηώλ αμηώλ ζην πιαίζην παξνρήο 

ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο σο Υεηξηζηέο ζην .Α.Σ., πεξηιακβαλνκέλσλ σο 

ηέηνησλ θαη ησλ δηαρεηξηζηώλ αγνξάο, ησλ δηαρεηξηζηώλ ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνύ σο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην .Α.Σ. αιινδαπώλ θεληξηθώλ απνζεηεξίσλ   

4) Όηη ν ρξεκαηηθόο δηαθαλνληζκόο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ δηαθαλνλίδεη σο άλσ (ππό 3) από ην 

ΥΑΘ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ TARGET2-CY (σο ζπληζηώζα ηνπ TARGET2), ην νπνίν ηειεί ππό ηε 

δηαρείξηζε ηεο Θεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Θύπξνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ Οδεγία 

TARGET2-CY, θαζώο θαη όηη ην νηθείν ζύζηεκα δηαθαλνληζκνύ ηνπ ΥΑΘ, ην νπνίν λνείηαη σο 

«επηθνπξηθό ζύζηεκα» θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο TARGET2-CY (εθεμήο ην «Δπηθνπξηθό 

ύζηεκα XAK»), έρεη ζπλδεζεί κε ην TARGET-2-CY   

5) Σνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδώλ δηαθαλνληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία TARGET2-CY νη 

νπνίεο δύλαληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ρξεκαηηθνύ δηαθαλνληζκνύ, κέζσ ηνπ TARGET2-CY 

ζηελ Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Θύπξνπ, ζε επηθνπξηθά ζπζηήκαηα θαη ζπκκεηέρνληεο ζε απηά 

(Σξάπεδεο Γηαθαλνληζκνύ).   
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6) Όηη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ έρεη πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο σο άλσ δειώζεηο (από 

……………… δήισζε «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS 

settlement -» (Έληππν 2002) θαη από …………… δήισζε «ΓΖΙΩΖ & ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΑΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΣΟ ΔΠΗΘΟΤΡΗΘΟ ΤΣΖΚΑ ΣΟΤ ΥΑΘ ΒΑΔΗ ΣΟΤ 

TARGET2-CY») πξνο ην ΥΑΘ θαη ελεξγεί θαηόπηλ ηνύησλ σο Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ ζε ζρέζε 

κε ην Δπηθνπξηθό ύζηεκα ΥΑΘ, ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγία TARGET2-CY θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ΥΑΘ.  

7) Σελ από ………………… δήισζε «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for 

dedicated liquidity -» (Έληππν 1014), όπσο ππεγξάθε από ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ θαη 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα (ζε πξσηόηππν ή αληίγξαθν, θαζ’ ππόδεημε ηνπ ΥΑΘ) βάζεη ηεο 

νπνίαο ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ ζα αλνίμεη ππνινγαξηαζκό γηα ηνλ Υεηξηζηή ζην TARGET2-CY 

ζηελ Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Θύπξνπ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζηελ νηθεία Θεληξηθή 

Σξάπεδα από ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ ή ην ΥΑΘ αλάινγα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί 

ην ΥΑΘ    

 

Γειώλνπκε κε τελ παξνύσα τα αθόινπζα: 

Ζ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνλ Υεηξηζηή λα ηνπ παξέρεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζε 

ζρέζε κε ην Δπηθνπξηθό ύζηεκα ΥΑΘ πξνο εμππεξέηεζή ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξεκαηηθνύ 

δηαθαλνληζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ, ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγία TARGET2-CY θαη ηνπο «Δηδηθνύο Όξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ ζην Δπηθνπξηθό ύζηεκα ΥΑΘ» πξνο ηνπο νπνίνπο έρεη 

πξνζρσξήζεη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ δπλάκεη ηεο ζρεηηθήο από ............  δήισζήο ηεο κε ηίηιν 

«ΓΖΙΩΖ & ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΑΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΣΟ ΔΠΗΘΟΤΡΗΘΟ 

ΤΣΖΚΑ ΣΟΤ ΥΑΘ ΒΑΔΗ ΣΟΤ TARGET2-CY» πξνο ην ΥΑΘ.  

ην πιαίζην απηό ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ ζα αλνίγεη θαη ζα ηεξεί γηα ηνλ Υεηξηζηή ηνπο πάζεο 

θύζεσο ππνδεηθλπόκελνπο σο απαξαίηεηνπο ππνινγαξηαζκνύο ζην TARGET2-CY, ππό ηνλ ινγαξηαζκό 

ρξεκαηηθνύ δηαθαλνληζκνύ («ινγαξηαζκό ΚΠ» (Κνλάδα Πιεξσκήο)) απηήο ζην TARGET2, βάζεη ηεο 

από ………………………δήισζήο ηεο «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated 

liquidity -» (Έληππν 1014) όπσο επηζπλάπηεηαη (ππό 7) θαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. Ζ Σξάπεδα 

Γηαθαλνληζκνύ, γλσξίδνληαο ηηο νηθείεο ππνρξεώζεηο ηεο, ζα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο πάζεο θύζεσο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ παξνρή ζηνλ Υεηξηζηή ησλ ππεξεζηώλ ηξάπεδαο δηαθαλνληζκνύ θαη ζα 

ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην ΥΑΘ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία TARGET2-CY θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΘ. 

Ο Υεηξηζηήο έρεη απνδερζεί ηελ παξνρή από ηελ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ ππεξεζηώλ ηξάπεδαο 

δηαθαλνληζκνύ ζύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ όξνπο θαη ζα εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε 

ην ρξεκαηηθό δηαθαλνληζκό κέζσ ησλ σο άλσ ππνινγαξηαζκώλ.  

Δηδηθόηεξα ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ ζα αλνίγεη κε απιή αίηεζε ηνπ Υεηξηζηή ππνινγαξηαζκό πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη σο Τπνινγαξηαζκόο Αμηώλ.  

Ο Τπνινγαξηαζκόο ζα θέξεη εηδηθή νλνκαηνινγία ηνπ Τπνινγαξηαζκνύ πνπ ζα έρεη ηε κνξθή CY-ΣΓ-

ΥΔΗΡ όπνπ:  

     CY   =  ζηαζεξό γηα όινπο ηνπ ππνινγαξηαζκνύο 

ΣΓ   =   ην ζρεηηθό πεδίν ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ 6 πξώησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ΒIC ηεο 

Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ (κέγηζην 6 ραξαθηήξεο),  

ΥΔΗΡ =   ην ζρεηηθό πεδίν ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ θσδηθνύ ηνπ Υεηξηζηή ζην .Α.Σ. γηα 

ηνλ νπνίν αλνίγεηαη ν ππνινγαξηαζκόο.  πγθεθξηκέλα απνηειείηαη από ηνλ πξώην 

ραξαθηήξα ζηνλ θσδηθό ηνπ Υεηξηζηή ζην .Α.Σ. θαη ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ θσδηθνύ (9-999),  

Σα ζηνηρεία ησλ ππνινγαξηαζκώλ πνπ αλνίρηεθαλ ήδε γηα ηνλ Υεηξηζηή είλαη ηα αθόινπζα: 

Ολνκαζία Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ ………………………………………………………………………………………………………… 

BIC Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ ………………………………………………………………………………………………………… 
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Ολνκαζία Υεηξηζηή ………………………………………………………………………………………………………… 

Θσδηθόο Υεηξηζηή ΑΣ ………………………………………………………………………………………………………… 

BIC Υεηξηζηή ………………………………………………………………………………………………………… 

Τπνινγαξηασκόο Αμηώλ  

Αξηζκόο (ΗΒΑΛ) ππνινγαξηαζκνύ ………………………………………………………………………………………………………… 

Ολνκαζία ππνινγαξηαζκνύ ………………………………………………………………………………………………………… 

Δηδηθώο επίζεο ζπκθσλείηαη θαη δειώλεηαη όηη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ θαη ν Υεηξηζηήο:  

1) Γεζκεύνληαη όπσο ελεκεξώλνπλ ην ΥΑΘ ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

Τπνινγαξηαζκώλ πνπ ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ ηεξεί θαηά ηα αλσηέξσ γηα ηνλ Υεηξηζηή 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

2) Θα ελεξγνύλ ζύκθσλα κε ηε Γηαδηθαζία δηαθαλνληζκνύ πνπ ππνδεηθλύεηαη θάζε θνξά από ην 

ΥΑΘ κε βάζε ηελ Οδεγία TARGET2-CY. 

3) Θα πηνζεηνύλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εκπνξηθώλ ινγαξηαζκώλ ηνπ 

Υεηξηζηή κε ηνπο Τπνινγαξηαζκνύο πνπ ηεξεί σο άλσ ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ γηα απηόλ θαη 

ζα πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο εθαηέξσζελ ρξεώζεηο θαη πηζηώζεηο κέζσ ησλ σο άλσ 

ινγαξηαζκώλ θαη Τπνινγαξηαζκώλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπξόζεζκε θαη πξνζήθνπζα 

εθπιήξσζε ησλ νηθείσλ ππνρξεώζεώλ ηνπο έλαληη ηνπ ΥΑΘ ράξηλ νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρξεκαηηθνύ δηαθαλνληζκνύ.     

4) Θα ζπκπξάηηνπλ ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο θαη ελ γέλεη ηερληθώλ 

πξνβιεκάησλ ή άιισλ έθηαθησλ αλαγθώλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ ππό 

3) ινγαξηαζκώλ θαη Τπνινγαξηαζκώλ θαη ζα ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά ην ΥΑΘ θαηά ηξόπν άκεζν 

ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο έλαληη απηήο, ζύκθσλα θαη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΘ, ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηηθό δηαθαλνληζκό.   

5) Θα ζπκπξάηηνπλ ώζηε, ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο Τπνινγαξηαζκνύ πνπ ηεξεί ε Σξάπεδα 

Γηαθαλνληζκνύ γηα ηνλ Υεηξηζηή ή παξαίηεζεο ηεο Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ, σο νξίδεηαη ζηνπο 

«Δηδηθνύο Όξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ ζην Δπηθνπξηθό ύζηεκα ΥΑΘ» 

πνπ σο άλσ έρεη ππνγξάςεη ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ, λα δηαζθαιίδεηαη όηη έρεη αλνηρζεί λένο 

αληίζηνηρνο ππνινγαξηαζκόο γηα ηνλ Υεηξηζηή ζην TARGET2-CY από άιιε Σξάπεδα 

Γηαθαλνληζκνύ ή από ηνλ ίδην ηνλ Υεηξηζηή, εθόζνλ ελεξγεί σο Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ, θαη 

όηη έρεη ιάβεη ηα ζηνηρεία απηνύ ην ΥΑΘ πξηλ ην θιείζηκν ηνπ νηθείνπ Τπνινγαξηαζκνύ. Ζ 

Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ αλαγλσξίδεη επίζεο όηη δε ζα πξνβαίλεη ζε άκεζν θιείζηκν 

ππνινγαξηαζκνύ παξά κόλν εάλ πξόθεηηαη γηα θιείζηκν πνπ δηελεξγείηαη ιόγσ απώιεηαο ηεο 

ηδηόηεηαο ηνπ Υεηξηζηή θαη εθόζνλ ιάβεη πξνεγνύκελε ελεκέξσζε από ην ΥΑΘ ε θάζε 

πεξίπησζε, γηα ην θιείζηκν ππνινγαξηαζκνύ ε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ δειώλεη όηη ζα 

ζπκπιεξώλεη θαηάιιεια ηελ ηππνπνηεκέλε δήισζε «TARGET2 form collection of Static Data - 

Sub Account for dedicated liquidity» (Έληππν 1014) θαη ζα ηελ ππνβάιεη ε ίδηα ζηελ νηθεία 

Θεληξηθή ηεο Σξάπεδα, γλσζηνπνηώληαο αληίγξαθό ηεο ζην ΥΑΘ ή κέζσ ηνπ ΥΑΘ ζύκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΥΑΘ. 

Δπίζεο ν Υεηξηζηήο δειώλεη όηη έρεη ιάβεη γλώζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ βάζεη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΥΑΘ 

όηη, ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο δηαγξαθήο ηεο Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκνύ σο ηέηνηαο, ελδεηθηηθώο ιόγσ 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ή ππαγσγήο ηεο ζε δηαδηθαζία αθεξεγγπόηεηαο, θαη άξα παύζεο 

ηεο παξνρήο από απηή ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία TARGET2-CY, ζα δύλαηαη, 

πξνζσξηλώο θαη κέρξη ην άλνηγκα λένπ ή λέσλ Τπνινγαξηαζκώλ γηα απηόλ από άιιε Σξάπεδα 

Γηαθαλνληζκνύ, λα πξνβεί ζε ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηώλ ηνπ ΥΑΘ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ ρξεκαηηθνύ δηαθαλνληζκνύ. Πξνο ηνύην ν Υεηξηζηήο δειώλεη όηη ζα κεξηκλά ζηελ 

πεξίπησζε απηή άκεζα γηα ηελ σο άλσ εμππεξέηεζή ηνπ από άιιε Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ. 
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Ζ Σξάπεδα Γηαθαλνληζκνύ θαη ν Υεηξηζηήο δεζκεύνληαη όηη ζα ελεξγνύλ γεληθά ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ ΥΑΘ γηα ηελ νκαιή εθπιήξσζε ησλ αληηζηνίρσλ ππνρξεώζεώλ ηνπο έλαληη ηνπ ΥΑΘ ζε 

ζρέζε κε ην ρξεκαηηθό δηαθαλνληζκό.  

 

Γηα τελ Σξάπεδα Γηαθαλνλησκνύ Γηα τνλ Υεηξηστή 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

(σσμπληρώνεται η πλήρης επωνσμία τοσ νομικού προσώποσ  

και τίθεται το όνομα & η σπογραυή τοσ νομίμοσ  

εκπροσώποσ τοσ)  

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

(σσμπληρώνεται η πλήρης επωνσμία τοσ νομικού προσώποσ  

και τίθεται το όνομα & η σπογραυή τοσ νομίμοσ  

εκπροσώποσ τοσ)  
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