
 

 
 
 
 
 

Α Π Ο Υ Α  Η  
3/527/30.10.2009 

τoυ Διοικητικού υμβουλίου  
──────────────────  

 

Θέμα:      Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής της μερίδας κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα σε 
περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του μέλους υστήματος ή ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας του. 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
ΣΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ  

 
Αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Σην παράγραφο 6 του άρθρου 76 του ν.3606/2007 (ΥΕΚ Α/195/17.8.2007) «Αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις». 
 
2. Σο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΥΕΚ Α/98/22.4.2005). 
 
3. Σο γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 

 
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ 

 
 

Άρθρο 1 
Ορισμοί 

 
Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως: 
 
 (α) «ύστημα»: ύστημα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, 
παρεμφερείς μηχανισμοί με ομοειδή χαρακτηριστικά ή και συνδυασμοί αυτών των συστημάτων που 
ασκούν δραστηριότητες οριστικοποίησης ή διευθέτησης της οριστικοποίησης συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3606/2007. 
 
(β) «Διαχειριστής υστήματος»: Πρόσωπο ή πρόσωπα που διαχειρίζονται ή διευθύνουν τις 
δραστηριότητες υστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3606/2007.  
 
(γ) «Μερίδα»: Η συμμετοχή μέλους υστήματος σε κεφάλαιο ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα το οποίο 
διαχειρίζεται Διαχειριστής υστήματος με σκοπό την προστασία του υστήματος από πιστωτικούς 
κινδύνους των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3606/2007.  
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Άρθρο 2 
Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής 

 
1. Η Μερίδα επιστρέφεται σε μέλος υστήματος, σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου 
του μέλους υστήματος ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του με την προϋπόθεση ότι το μέλος του 
υστήματος έχει τακτοποιήσει κάθε εκκρεμότητα, ως προς τις συναλλαγές που εκκαθαρίζει στο 
ύστημα, ή οφειλή του έναντι του Διαχειριστή υστήματος.  
 
2. Η Μερίδα επιστρέφεται στο μέλος του  υστήματος σε ένα μήνα μετά την έγγραφη 
γνωστοποίηση από το μέλους του υστήματος στο Διαχειριστή υστήματος της απόφασης της 
αρμόδιας κατά περίπτωση εποπτικής αρχής για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του μέλους ή 
της σχετικής απόφασης  για τη λύση του νομικού προσώπου του μέλους.  

 
3. Συχόν αξιώσεις Διαχειριστή υστήματος κατά μέλους υστήματος συμψηφίζονται με την 
απαίτηση του μέλους υστήματος για την επιστροφή της Μερίδας του, κατά το μέρος που αυτές 
καλύπτονται. 

 
Άρθρο 3 

Διαδικασία επιστροφής 
 

1. Ο Διαχειριστής υστήματος υπολογίζει το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στο μέλος του 
υστήματος βάσει  της αξίας της Μερίδας του μέλους του υστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό λειτουργίας του υστήματος. 
 
2. Η καταβολή στο μέλος του υστήματος του ποσού της Μερίδας του διενεργείται με απόφαση 
του Διαχειριστή υστήματος που γνωστοποιείται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς 

 
Άρθρο 4 

Ισχύς 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 2η Νοεμβρίου 2009. 
 
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση 13/353/30.9.2005 (ΥΕΚ Β/ 

1408/20.112005) του Διοικητικού υμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 
 
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Σεύχος Β). 

      
Ο  Γραμματέας 

   
   

Ο Πρόεδρος Ο Α’ Αντιπρόεδρος  Σα μέλη  
   
   
   

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης  Γεώργιος Φαντζηνικολάου  
 


