
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

3/438/1.8.2007 

τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

────────────────── 

 
 

Θέµα : Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των 
Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΦΕΚ  Β/1195/31.8.2006) 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 11, 12 και 13 του άρθρου 6 του ν. 2471/1997, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 
3371/2005 (ΦΕΚ Α΄ 178). 

2.  Την υπ’ αριθµ. 1/392/26.7.2006 (ΦΕΚ Β/1195/31.8.2006) απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  «Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια 
εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών». 

3. Τη γνώµη του ΧΑ που διατυπώνεται στην 32423/27.7.2007 (αρ. πρωτ. ΕΚ18484/31.7.2007) 
επιστολή του, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίασή του 10/10.5.2007 (θέµα 2ο).  

4. Τη γνώµη του ∆ιαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου που διατυπώνεται στην από 30.7.2007 
(αρ. πρωτ. Ε.Κ. 18485/31.7.2007) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη 
Εταιρεία Συµµετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), ως διαχειρίστριας του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως 
αποφασίστηκε στη συνεδρίασή της 159/7.5.2007 (θέµα 10ο). 

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την τροποποίηση της απόφασης 1/392/26.7.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Λειτουργία του 
Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς 
αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών» ως εξής : 

 

Άρθρο 1 
1. Το άρθρο 1 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 1 

Ορισµοί 
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α) «Αγορά Αξιών» : η οργανωµένη αγορά κινητών αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

β) «Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)» ο πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης 
που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 
3556/2007. 

γ) «Μέλη Χρηµατιστηρίου», «Μέλη Αγοράς Αξιών» : Τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου, 
συµπεριλαµβανοµένων και όσων πραγµατοποιούν συναλλαγές στο ΠΜ∆. Για τους σκοπούς της 
παρούσας, η αναφορά σε «Μέλη Χρηµατιστηρίου» ή «Μέλη της Αγοράς Αξιών»  νοείται ότι 
περιλαµβάνει και τα Μέλη που πραγµατοποιούν συναλλαγές στο ΠΜ∆. 

δ) «Ηµέρα Συνεδρίασης»: Ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιείται συνεδρίαση στην Αγορά Αξιών ή 
του ΠΜ∆ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

ε) «Περίοδος αναφοράς»: Το χρονικό διάστηµα που περιλαµβάνει την Ηµέρα Συνεδρίασης και τις 
τρεις προηγούµενες αυτής ηµέρες, κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις στην 
Αγορά Αξιών ή του ΠΜ∆ του Χ.Α. 

στ) «Ηµερολογιακό Τρίµηνο»: Οι περίοδοι από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου, από 1η Απριλίου 
έως 30η Ιουνίου, από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεµβρίου και από 1η Οκτωβρίου έως 31η 
∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους. 

ζ) «Ηµέρα Υπολογισµού»: Η ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιείται ο υπολογισµός της 
διακινδύνευσης που δηµιουργείται στο Επικουρικό Κεφάλαιο από τις συναλλαγές που έχει 
καταρτίσει ένα Μέλος, χωρίς αυτές να έχουν ακόµη διακανονισθεί. 

η) «Περίοδος Υπολογισµού»: Οι τρεις Ηµέρες Συνεδρίασης που προηγούνται της Ηµέρας 
Υπολογισµού. 

θ) «Εκκρεµείς Συναλλαγές»: Οι καταρτισθείσες από Μέλος χρηµατιστηριακές συναλλαγές, που δεν 
έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί. Σε κάθε χρονική στιγµή ως Εκκρεµείς Συναλλαγές 
νοούνται οι συναλλαγές που έχει καταρτίσει το Μέλος τις τρεις προηγούµενες εργάσιµες ηµέρες 
(Τ-3, Τ-2, Τ-1) που δεν έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί, τυχόν εκκρεµότητες από 
συναλλαγές προηγούµενων των ως άνω ηµερών συναλλαγών καθώς και από καταρτισθείσες 
συναλλαγές της ίδιας µέρας (Τ).» 

 

Άρθρο 2 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής : 

«1. Το ύψος της µερίδας στο Επικουρικό Κεφάλαιο των νέων Μελών ορίζεται σε 50.000 ευρώ για 
περίοδο 24 µηνών από την έναρξη συµµετοχής των νέων µελών στις συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών 
ή του ΠΜ∆ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µέχρι τον αµέσως επόµενο υπολογισµό του ελάχιστου 
ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου µετά την πάροδο των 24 µηνών.» 

 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 11 

Μη εµπρόθεσµη καταβολή εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο 

Τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών δεν µετέχουν στις συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών και του 
ΠΜ∆ αν δεν έχουν εκπληρώσει εµπροθέσµως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους προς το 
Επικουρικό Κεφάλαιο.» 
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Άρθρο 4 
Η περίπτωση 1 (α) του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(α) το ύψος των εκκρεµών συναλλαγών που έχει καταρτίσει Μέλος στην Αγορά Αξιών και στον 
ΠΜ∆ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.» 

 

Άρθρο 5 
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής : 

«2. Ο Κίνδυνος Τριηµέρου της Ηµέρας Υπολογισµού (Τα) για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης στην Αγορά 
Αξιών ή του ΠΜ∆ του Χ.Α. υπολογίζεται σύµφωνα µε τις συναλλαγές κάθε µιας από τις τρεις 
προηγούµενες Ηµέρες Συνεδρίασης του Χ.Α. 

 

 

Άρθρο 6 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το ποσοστό Γενικού Κινδύνου (ΓΚ) ορίζεται σε 15% για τις µετοχές, σε 7,5% για τα οµόλογα και 
σε 15% για τα µερίδια διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων (∆ΑΚ)» 

 

Άρθρο 7 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 αναριθµείται σε 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 

«Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου για τα ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (∆ΑΚ) ορίζεται στο 
10%. Για τα ∆ΑΚ υπό αναστολή, το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου ορίζεται στο 100%, εκτός της 
περίπτωσης i) προσωρινής αναστολής λόγω διενέργειας εταιρικών πράξεων και ii) αναστολής λόγω 
µη έγκαιρης, κατά τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις αποστολής ενηµέρωσης από την Εταιρία 
∆ιαχείρισης των ∆ΑΚ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου στην ως άνω 
περίπτωση (ii) ανέρχεται στο 100% εφόσον η αναστολή διαρκέσει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των δύο εργάσιµων ηµερών.» 
 

Άρθρο 8 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Κατά την Ηµέρα Υπολογισµού υπολογίζεται ο κίνδυνος από τη συµµετοχή του Μέλους την ηµέρα 
αυτή στη συνεδρίαση της Αγοράς Αξιών και του ΠΜ∆ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Κίνδυνος 
Ηµέρας Υπολογισµού – Κτ).» 

 

Άρθρο 9 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Το Όριο των συναλλαγών κάθε Μέλους εξαρτάται από την Εγγυοδοσία που παρέχεται από αυτό για 
την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών που 
εκκαθαρίζει στην Αγορά Αξιών και στον ΠΜ∆ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.» 
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Άρθρο 10 
Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 23 

∆ιαθέσιµη Εγγυοδοσία Μέλους 

Για τον υπολογισµό της ∆ιαθέσιµης Εγγυοδοσίας του Μέλους αφαιρείται πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜ∆ και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση 
συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ από το Σύνολο της Εγγυοδοσίας του Μέλους η ∆εσµευθείσα Εγγυοδοσία για 
τον Κίνδυνο Τριηµέρου.» 

 

Άρθρο 11 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜ∆ και πριν εισαχθούν από το 
Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ υπολογίζεται το όριο εισαγωγής εντολών 
Μέλους ως το Πηλίκο της ∆ιαθέσιµης Εγγυοδοσίας Μέλους µε τον Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης και 
καταχωρείται στο Σύστηµα Συναλλαγών ΟΑΣΗΣ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών» 

 

Άρθρο 12 
Το άρθρο 25 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 25 

Τρόπος υπολογισµού 

Από τους υπολογισµούς της απόφασης αυτής εξαιρούνται οι προσυµφωνηµένες συναλλαγές, οι οποίες 
εκκαθαρίζονται διµερώς και δεν θέτουν σε κίνδυνο το σύστηµα εκκαθάρισης συναλλαγών.» 

 

Άρθρο 13 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν δηµιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Ο Γραµµατέας 

   
   

Ο Πρόεδρος  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
   
   
   

Αλέξιος Α. Πιλάβιος  Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 
   
 Τα Μέλη  

 


