ΑΠΟΦΑΣΗ
705/9.2.2015
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
──────────────────

Θέμα Μόνον: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 43 και ιδίως την παρ. 2 αυτού και 85 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ
Α/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
2. Την απόφαση 8/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’/2138/1.11.2007) και ιδίως το άρθρο 2.
3. 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).
4. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. ΕΚ 1507/6.2.2015, του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με
την οποία μας κοινοποιείτε το υπ. αριθμ. 46/5.2.2015 πρακτικό της συνεδρίασης της
Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.
5. Την από 6.2.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
΄Aρθρο 1
Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αυτές
αποφασίστηκαν στην υπ. αριθμ. 46 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών
Αγορών της 5ης Φεβρουαρίου 2015, ως ακολούθως:
1.
Μετά την υφιστάμενη παράγραφο 2 του άρθρου 1.5.6 του Κανονισμού προστίθεται
νέα παράγραφος 3 ως εξής και οι υφιστάμενες παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5
αντίστοιχα:

«3. Πιστωτικό όριο δεν απαιτείται εάν πρόκειται για περίπτωση προσυμφωνημένης συναλλαγής
(πακέτου) στην Αγορά Αξιών που δεν υπόκειται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2.3.1. παρ. 5 του παρόντος Κανονισμού».
2.

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2.3.1 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ. Δεν
υπόκεινται σε εκκαθάριση οι προσυμφωνημένες συναλλαγές της Μεθόδου 6.2 ως ορίζονται στο άρθρο
2.3.8.3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου διακανονισμού των προσυμφωνημένων συναλλαγών του
προηγουμένου εδαφίου επιβάλλονται τα μέτρα του άρθρου 6.2.4»
3.

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2.6.3 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«καθώς και να θέτει ειδικά όρια ιδίως στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών
εκκαθαριζόμενων από την ΕΤ.ΕΚ. του άρθρου 2.3.1. παρ. 5»
4.
Στο τέλος του στοιχείου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 6.2.4 προστίθενται νέα
εδάφια καθώς και νέο στοιχείο (δ) ως εξής:
«Το μέτρο του αποκλεισμού Μέλους εφαρμόζεται και στην περίπτωση του μη εμπρόθεσμου
διακανονισμού που αφορά σε προσυμφωνημένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε εκκαθάριση του
άρθρου 2.3.1., παρ. 5. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλονται οι παρακάτω χρεώσεις κατά του αθετήσαντος
Μέλους:
Για αξία συναλλαγής

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αθροιστική Χρέωση

Από

Έως

0,01 €

50.000€

500€

500€

50.001€

100.000€

800€

1.300€

100.001€

150.000€

1.000€

2.300€

150.001€

300.000€

1.700€

4.000€

300.001€

450.000€

3.000€

7.000€

450.001€

άπειρο

2% της αξίας της συναλλαγής

2% της αξίας της συναλλαγής

(δ) Για το μη αποκλεισμό του Μέλους σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω υπό στοιχείο (γ) την
προηγούμενη παράγραφο, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ως προς το διακανονισμό και να
έχει πληρωθεί το προβλεπόμενο στον ως άνω πίνακα ποσό χρέωσης. Η εν λόγω χρέωση εφαρμόζεται
ανεξάρτητα από την επιβολή χρηματικών ποινών στο Μέλος σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 6.2.1. παρ. 1) του παρόντος Κανονισμού».
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Άρθρο 2
Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να
ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 16η Φεβρουαρίου 2015.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γραμματέας

Μελίνα Σταυροπούλου
Ο Πρόεδρος

Η Α’ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Δημήτριος Αυγητίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη
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