ΑΠΟΦΑΣΗ 6
«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης
Τίτλων»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
(Συνεδρίαση 22.02.2021)

Αφού έλαβε υπόψη
α) τις διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του άρθρου 1.1 παρ. 5 του
Μέρους 1 και του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας VI του Κανονισμού
Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την
β) ανάγκη καθορισμού της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Πεδίο εφαρμογής

I.

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τις βασικές τεχνικές διαδικασίες που αφορούν την
παροχή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων ως και
σχετικών εξατομικευμένων υπηρεσιών.

II.

1.1.
1.

Παροχή τυποποιημένης Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης
Τίτλων
Διακανονισμός συναλλαγών σε Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων
Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τυποποιημένο διακανονισμό των συναλλαγών Χρηματοδότησης
Τίτλων, που εκτελούνται ή εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τους όρους της
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παραγράφου 4.4.3 της Ενότητας V του Κανονισμού καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις
του Μέρους 3 της Απόφασης 5 ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2.

Στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υποστήριξης Αξιογράφων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τις
απαραίτητες δεσμεύσεις στο Σ.Α.Τ. Αξιογράφων κατ’ εντολή των Συμμετεχόντων που
ενεργούν για λογαριασμό των εντολέων και δανειοδοτών σε Συμβάσεις
Χρηματοδότησης Τίτλων. Ειδικότερα:
α) Η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. δεσμεύει τις προς δανειοδοσία ποσότητες σύμφωνα με τις εντολές
που λαμβάνει μέσω του Σ.Α.Τ. και την on line επικοινωνία της με τον κατά
περίπτωση Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και τους Συμμετέχοντες που
ενεργούν για λογαριασμό των εντολέων δανειοδοσίας.
β) Ενημερώνει για τις ως άνω δεσμεύσεις τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και
τους δεσμεύσαντες Συμμετέχοντες μέσω των διαδικασιών της.
γ) Διενεργεί βάσει σχετικών Αρχείων Διακανονισμού τους απαραίτητους
διακανονισμούς παράδοσης μέσω του Σ.Α.Τ. των Αξιογράφων από τους
Συμμετέχοντες που ενεργούν για λογαριασμό των εντολέων δανειοδοσίας.

3.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί αντίστοιχα διακανονισμούς παράδοσης των Αξιογράφων στους
Συμμετέχοντες που ενεργούν για λογαριασμό των εντολέων και δικαιούχων
δανειοληψίας εφόσον προηγουμένως λάβει χώρα εντολή παράδοσης προς αυτούς από
τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Μέχρι το χρόνο αυτό η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί τα υπό
περ. γ’ παρ. 2 Αξιόγραφα σε κατάσταση «υπό διακανονισμό» σύμφωνα με τις
διαδικασίες της.

4.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τους διακανονισμούς παράδοσης και
παραλαβής και αντιστοίχων επιστροφών των Αξιογράφων σε εκτέλεση των Συμβάσεων
Χρηματοδότησης Τίτλων μόνο εφόσον λάβει σχετικές εντολές από τον Διαχειριστή
Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

III.

Όροι εξατομικευμένης λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης
Χρηματοδότησης Τίτλων
1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να παρέχει εξατομικευμένη Υπηρεσία Υποστήριξης
Χρηματοδότησης Τίτλων σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και στα Μέλη αυτών, μετά
από σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο Διαχειριστή Υποδομών
Αγοράς και εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται κατωτέρω.
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2. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους χρήσης του Σ.Α.Τ. για τους
σκοπούς της εξατομικευμένης υπηρεσίας ως και κάθε όρο που αφορά τη λειτουργία και
τα χαρακτηριστικά των Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων που θα υποστηρίζονται
από τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή της εξατομικευμένης υπηρεσίας ή να θέσει
όρους ως προς την παροχή της τηρουμένου του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ)
909/2014, όπου συντρέχει περίπτωση, αν λόγω της φύσης της σχετικής υπηρεσίας η
παροχή της προϋποθέτει προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια από την Αρμόδια Αρχή ή η
ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στη λήψη σχετικής αδείας.
4. Αν πρόκειται για εξατομικευμένη υπηρεσία ως προς την παροχή της οποίας δε
συντρέχουν οι όροι της παρ. 3, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει αποδεκτή τη σχετική αίτηση και
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την παροχή ή θέση σε λειτουργία της
εξατομικευμένης υπηρεσίας θέτοντας σχετικό χρονοδιάγραμμα στον Διαχειριστή
Υποδομών Αγοράς.

IV.

Ισχύς
1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 12.04.2021.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους
2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.
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