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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

2/574/17.1.2011 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

────────────────── 

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 23/530/19.11.2009 (ΦΕΚ Β/2432/9.12.2009) του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση και ανάκληση άδειας 

λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και 

διακανονισμού». 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΓΟΡΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) «Αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις». 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146). 

3. Την απόφαση 23/530/19.11.2009 (ΦΕΚ Β/2432/9.12.2009) του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας 

διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού». 

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005). 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ 

 

Άρθρο 1 

Σροποποίηση του άρθρου 8 της απόφασης 23/530/19.11.2009 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της απόφασης 

23/530/19.11.2009 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: 

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή 

πληροφορία τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσώπων που προτίθεται 

να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή.» 

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 της απόφασης 

23/530/19.11.2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξιολόγηση εντός εξήντα εργάσιμων ημερών 

(περίοδος αξιολόγησης) από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της 

παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών η 

περίοδος αξιολόγησης αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου των 
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δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει εγγράφως, το αργότερο 

μέχρι την πεντηκοστή εργάσιμη ημέρα της περιόδου αξιολόγησης, περαιτέρω πληροφορίες 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η περίοδος αξιολόγησης 

διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκαν οι 

περαιτέρω πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης του προσώπου 

που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή». 

 

Άρθρο 2 

Σροποποίηση του άρθρου 9 της απόφασης 23/530/19.11.2009 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της απόφασης 

23/530/19.11.2009 διαγράφεται 

 

Άρθρο 3 

Σροποποίηση του Παραρτήματος 2 της απόφασης 23/530/19.11.2009 

1. Τα στοιχεία του Παραρτήματος 2 της απόφασης 

23/530/19.11.2009 αντικαθίστανται ως εξής: 

 

1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση 

μέλους/μελών ή γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται και πρακτικό 

συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. 

2. Βιογραφικό Σημείωμα.  

3. Ερωτηματολόγιο. 

4. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου. 

5. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την 

αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου.  

6. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την 

αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως. 

7. Φορολογική ενημερότητα. 

 

Άρθρο 4 

Σελικές διατάξεις 

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τηn έκδοσή της. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

     Ο Γραμματέας 

   

Ο Πρόεδρος Η Α΄ Αντιπρόεδρος  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

 

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης  

 

Μαρίνα Σουγιουλτζή 

 

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης 

  

Τα μέλη 

 

Παναγιώτης Καβουρόπουλος  Σωκράτης Λαζαρίδης  


