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Α Π Ο Υ Α  Η 

8/556/8.7.2010 

τoυ Διοικητικού υμβουλίου 

────────────────── 

 

Θέμα: Σροποποίηση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή υστήματος που έχει χορηγηθεί στην 

ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Φρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία 

υμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΦΑΕ). 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 

Έχοντας υπόψη:   

1. Σις διατάξεις του άρθρου 74 και της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 3606/2007 «Αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α/195/17.08.2007). 

2. Σην αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»  με αριθμό  πρωτ. 

εισερχ. 7886/26-5-2010, με την οποία αιτείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή 

υστήματος για τα συστήματα εκκαθάρισης συναλλαγών επί άυλων αξιών (ύστημα Αξιών) 

και επί παραγώγων (ύστημα Παραγώγων).  

3.  Σην απόφαση του Δ.. της Ε.Κ. 2/507/28-4-2009 σύμφωνα με την οποία η Ε.Φ.Α.Ε. έχει λάβει  

άδεια λειτουργίας διαχειριστή υστήματος για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού 

συναλλαγών επί άυλων τίτλων (ύστημα Αξιών) και επί παραγώγων (ύστημα Παραγώγων). 

4. Σην απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά 

Φρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία υμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού και 

Καταχώρησης Α.Ε» στην εταιρεία  με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης υναλλαγών 

Φρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε» 

4. Σην απόφαση 5/556/8.7.2010 του Δ της ΕΚ με την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία 

Εκκαθάρισης υναλλαγών Φρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε» άδεια λειτουργίας διαχειριστή 

υστήματος για τα συστήματα εκκαθάρισης συναλλαγών επί άυλων αξιών (ύστημα Αξιών) 

και επί παραγώγων (ύστημα Παραγώγων).  
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5. Σο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (ΥΕΚ Α/98/22.4.2005). 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ 

1. Σην τροποποίηση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή υστήματος στην ανώνυμη εταιρία με 

την επωνυμία «Ελληνικά Φρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία υμμετοχών, Εκκαθάρισης, 

Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΦΑΕ), η οποία από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

απόφασης θα παύσει να διαχειρίζεται τα συστήματα εκκαθάρισης συναλλαγών επί άυλων 

τίτλων (ύστημα Αξιών) και επί παραγώγων (ύστημα Παραγώγων). 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη ισχύος της υπ αριθμ. 5/556/8.7.2010 απόφασης 

του Δ της ΕΚ και το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήψη της. 

 3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού.  

4. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

  

 

Ο Γραμματέας 

   

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος  

   

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Ξενοφών Αυλωνίτης  

 

Σα Μέλη 

 


