ΑΠΟΦΑΣΗ 10
«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος
Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 12.8.2010, 13.9.2010, 24.9.2010,
8.11.2010, 21.2.2011, 30.5.2011, 27.6.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 5.3.2012, 23.7.2012,
12.11.2012, 27.5.2013, 21.10.2013, 16.12.2013, 18.9.2014, 20.10.2014, 26.1.2015, 29.06.2015,
26.10.2015, 23.11.2016, 25.4.2016, 26.9.2016, 27.11.2017 και 22.3.2019 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΤ.ΕΚ.)
(Συνεδρίαση 44/15-7-2010)
Αφού έλαβε υπόψη:
1.

Τις διατάξεις της Ενότητας VI. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών
Αξιών σε Λογιστική Μορφή και τις διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Επί Παραγώγων όπως εγκρίθηκαν κατά την υπ’ αριθμ. 556/8.7.2010 Συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2.

Την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων και λοιπών χρεώσεων της ΕΤ.ΕΚ. για την
διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών
σε Λογιστική Μορφή και των χρεώσεων στην αγορά Παραγώγων του Χ.Α.1
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3.

Ότι ως ΕΤ.ΕΚ. νοείται για τις ανάγκες της παρούσας η ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστής του
Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και ως
Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.2

4.

Ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», νοείται η «Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού και υπό την ιδιότητα του
Διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την υπ’
αριθμ.

667/9.12.2013

απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 3307/24.12.2013).3
5.

Ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται το «Χ.Α.», νοείται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια –
Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», υπό την ιδιότητα του
Διαχειριστή Αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9. του ν. 3606/2007.4
Αποφασίζει τα ακόλουθα:
ΜΕΡΟΣ Α΄5
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ6

1.

Δικαιώματα ετήσιας συνδρομής μελών της ΕΤ.ΕΚ.

1.1. Ανά τύπο μέλους ορίζονται τα παρακάτω ποσά ετήσιας συνδρομής.
Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη

0€

Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη

0€

Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου

10.000 €

Η ετήσια συνδρομή χρεώνεται σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά.7
2.

Δικαιώματα επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών

2.1. Επί χρηματιστηριακής μεταβιβάσεως μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ, δικαιωμάτων
προτίμησης επί των ανωτέρω και επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών
αξιών της Αγοράς Αξιών του ΧΑ, τα δικαιώματα της ΕΤ.ΕΚ. καθορίζονται σε ποσοστό
0,02% επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο
(αγοραστή – πωλητή).8
2.2. Επί χρηματιστηριακής μεταβίβασης ομολόγων, ομολογιών ή επενδυτικών ΣΧΠ της Αγοράς
Αξιών του Χ.Α., τα ποσοστά αυτά ορίζονται για την ΕΤ.ΕΚ. σε 0,005% επί της αξίας της
χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή – πωλητή).9
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2.3. Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα
από την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα
διαπραγμάτευσης (Τ). Εναλλακτικά, και εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα
σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ., η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται την
τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η μηνιαία καταβολή
χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του
Χ.Α.10
2.4. Οι ανωτέρω υπό 2.1. και 2.2. χρεώσεις αφορούν κινητές αξίες που διαπραγματεύονται
στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σε ευρώ ή άλλο νόμισμα.11
3. Δικαιώματα για μεταθέσεις διακανονισμού
3.1. Τα Εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ., ποσό ενός ευρώ (1€) ανά επιμέρους
κίνηση, που διενεργούν στο Σύστημα Εκκαθάρισης και αφορούν σε κινήσεις μετάθεσης
υποχρέωσης διακανονισμού σε άλλο Χειριστή. Δεν χρεώνονται μεταθέσεις προς Χειριστή
που ταυτίζεται με το Μέλος Αγοράς Αξιών Χ.Α. που εκτέλεσε την συναλλαγή, ή
μεταθέσεις συναλλαγών προς τον Χειριστή 014 (ΕΛ.Κ.Α.Τ – Εκποιήσεις νόμου 4569/2018)
που αφορούν την διαδικασία εκποίησης χαρτοφυλακίων δικαιούχων Ειδικού
Λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) σύμφωνα με το Άρθρο 29 του ν.
4569/201812. Επίσης δεν υπολογίζονται μεταθέσεις που ακυρώνονται.
3.2. Ειδικώς για το έτος 2010, τα Εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ. ανά επιμέρους
κίνηση, που διενεργούν στο Σύστημα Εκκαθάρισης και αφορούν σε κινήσεις μετάθεσης
υποχρέωσης διακανονισμού σε άλλο Χειριστή, ποσό σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40€)
ανά επιμέρους κίνηση μέχρι 31.10.2010 και ποσό εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70€)
από 1.11.2010 μέχρι 31.12.2010.
3.3. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις μετάθεσης διακανονισμού κινητών αξιών
που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σε ευρώ ή άλλο νόμισμα.13
3.4. Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα
από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου
ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις
διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που
διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.14
4. Δικαιώματα για ενέργειες διάρθρωσης (διασπάσεις, συμπτύξεις)
4.1. Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ., ποσό ενός ευρώ (1 €) για κάθε νέα
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εισαγωγή συναλλαγής προς διενέργεια διασπάσεων ή συμπτύξεων κατά την διαδικασία
της διάρθρωσης συναλλαγών. Δεν χρεώνονται οι παραπάνω κινήσεις όταν διενεργούνται
μέχρι τις 16:00 της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία συναλλαγής (Τ+1).
4.2. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις διάσπασης, σύμπτυξης κατά την
διαδικασία διάρθρωσης συναλλαγών κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά
Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα.15
4.3. Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα
από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου
ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις
διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.16
5. Δικαιώματα εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή17
5.1. Οι Χειριστές Σ.Α.Τ. καταβάλουν στην ΕΤ.ΕΚ., ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) ανά
εντολή γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που αφορά συναλλαγές σε
κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Εξαιρούνται οι εντολές
που αφορούν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Διαμεσολαβητή (ΛΕΔ).
5.2. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά
Αξιών του Χ.Α. σε ευρώ ή άλλο νόμισμα.18
5.3. Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα
από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου
ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις
διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.19
6. Δικαιώματα Ειδικών Οδηγιών Διακανονισμού20
6.1. Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλλουν, ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) ανά επιμέρους
κίνηση, για όλες τις Ειδικές Οδηγίες Διακανονισμού που καταχωρούνται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.9.5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών
Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.
6.2. Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ καταβάλλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) η κάθε πλευρά
για κάθε κίνηση αυτόματης μεταφοράς υπολοίπων του ΛΕΔ στην συνδεδεμένη Μερίδα
Επενδυτή του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. 5) στην παράγραφο
6.9.5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών
σε Λογιστική Μορφή.
6.3. Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) ανά επιμέρους
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κίνηση, για όλες τις κινήσεις που γίνονται κατά αναλογία των άρθρων 6.1 και 6.2 στις
περιπτώσεις συναλλαγών κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του
Χ.Α. σε ευρώ ή άλλο νόμισμα.21
6.4. Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα
από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου
ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις
διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.22
7. Χρήση Λογαριασμών - Εξαιρέσεις
7.1. Η καταβολή των παραπάνω χρεώσεων, εκτός της παραγράφου 1 που αφορά στην ετήσια
συνδρομή, γίνεται μέσω των αντίστοιχων Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που
τηρούν τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ., στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται
από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τις διαδικασίες της.23
7.2. Από τις προβλεπόμενες στα παραπάνω άρθρα 1, 2, 3, 4 χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην
ΑΕΠΕΥ/Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την
ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΤ.ΕΚ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με
την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ/Χειριστή Σ.Α.Τ και τίθεται σε καθεστώς
ειδικής εκκαθάρισης.
8. Εκπτώσεις για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές24
8.1. Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές θα λαμβάνουν εκπτώσεις ανά αξία (ISIN) για τα δικαιώματα
εκκαθάρισης συναλλαγών της παραγράφου 2 του παρόντος Μέρους επί όλων των
μετοχών της Κατηγορίαs Κύριαs Αγοράς (πλην αυτών που ανήκουν στο δείκτη
FTSE/ATHEX- Large Cap) μετά την τελική τους αξιολόγηση που θα διενεργείται μέσω της
διαδικασίας που ορίζεται στην απόφαση 2 του ΔΣ του Χ.Α., όπως ισχύει, και σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα25,26:
Αξιολόγηση

Επιστροφή

ΑΑΑ

100%

Υπόλοιπες

75%

Από 1/1/2011 και προκειμένου να υπολογιστούν οι εκπτώσεις θα ισχύει ο ακόλουθος
πίνακας:
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Αξιολόγηση

Επιστροφή

ΑΑΑ1

100%

ΑΑΑ2

75%

Η χρέωση της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται από 01/07/2010.
9. Δικαιώματα αυθημερόν διακανονισμού (same day settlement)27
Σε περίπτωση αυθημερόν διακανονισμού τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ καταβάλουν ποσό πενήντα ευρώ
(50€) έκαστο.
10. Προμήθεια για το άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου ή Πελάτη ή Πελατείας
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/201228
10.1. Το άνοιγμα του πρώτου Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου του Εκκαθαριστικού Μέλους
και το άνοιγμα του πρώτου Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας του παρέχεται
δωρεάν.
10.2.

Για κάθε επιπλέον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου ή Πελατείας ή Πελάτη,

καταβάλλεται από το Εκκαθαριστικό Μέλος στην ΕΤ.ΕΚ. προμήθεια, ανερχόμενη στο ποσό
των 420 €. χρεώνεται σε μηνιαία βάση απολογιστικά από την ΕΤ.ΕΚ για το διάστημα που
ήταν ενεργός ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης κατά το μήνα αναφοράς29.
10.3. Η καταβολή του οφειλόμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσού, όπως προκύπτει ως προς
κάθε ημερολογιακό μήνα, πραγματοποιείται την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα του
ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς μέσω των αντίστοιχων
Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ., στους Φορείς
χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τις διαδικασίες της.
Εναλλακτικά, και εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις
διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ., η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται την τρίτη εργάσιμη
ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.30
10.4. Η προβλεπόμενη στην άνω παρ. 10.2. χρέωση θα εφαρμοστεί με την ενεργοποίηση του
νέου μοντέλου εκκαθάρισης Αξιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
648/201231.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.
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Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤ.ΕΚ.32
Ετήσια Συνδρομή προς την ΕΤ.ΕΚ.33

1.

Η ετήσια συνδρομή χρεώνεται σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά, σύμφωνα με τις
ακόλουθες διακρίσεις34:
Ιδιότητα

Ετήσια συνδρομή (σε €)

Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος

2.000 €

Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος

10.000 €

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
1. Γενικά
1.1

35

Οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες προμηθειών της Αγοράς Παραγώγων αποτελούν

προμήθειες υπέρ Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ. σε αναλογία τριάντα τοις εκατό (30%) και εβδομήντα τοις
εκατό (70%) αντίστοιχα:
α. Προμήθειες συναλλαγών
β. Προμήθειες ακυρώσεων συναλλαγών
γ. Προμήθειες για τις Συμβάσεις δανειοδοσίας ή δανειοληψίας (Stock Repos & Stock
Reverse Repos)
δ. Προμήθειες για τις Συμβάσεις διμερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας
ε.36
1.237Οι

παρακάτω

αναφερόμενες

κατηγορίες

προμηθειών

αποτελούν

αποκλειστικά

προμήθειες υπέρ. ΕΤ.ΕΚ.:
α. Προμήθειες για μεταφορά θέσεων
β. Προμήθειες για άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου ή Πελάτη ή Πελατείας
καθώς και προμήθεια για Λογαριασμό Θέσης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας
όπου ο υπολογισμός περιθωρίου ασφάλισης πραγματοποιείται σε ακαθάριστη θέση 38.
γ. Προμήθειες για μεταβολές στα στοιχεία του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου ή
Πελατείας
δ. Προμήθειες για ενέργειες διάρθρωσης (αλλαγή Κωδικού Διαπραγμάτευσης ή/και
Λογαριασμού Θέσης ή/και Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή/και Λογαριασμού
Εκκαθάρισης του ιδίου ή διαφορετικού Εκκαθαριστικού Μέλους)39.
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1.3 Οι προμήθειες καθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στον «ΠΙΝΑΚΑ 1»40, όπως εκάστοτε
ισχύει, που προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.
Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 1»,τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Χ.Α. ή της ΕΤ.ΕΚ.
1.4 Οι υποχρεώσεις καταβολής των προμηθειών καθίστανται απαιτητές, αναλόγως του είδους
της προμήθειας, κατά τους χρόνους που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
1.5 Η καταβολή των προμηθειών γίνεται:
α. από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ.
β. μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν στους Φορείς
χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τις διαδικασίες της.41
1.6 Η ΕΤ.ΕΚ. μεριμνά για την είσπραξη των καταβαλλόμενων ως άνω ποσών προμηθειών του
Χ.Α. ως και την απόδοση αυτών στο Χ.Α. βάσει της αναλογίας της παραγράφου 1.1
ανωτέρω.42,43
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
1.

Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε:
α. προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών
β. προμήθειες λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) και άσκησης
Δικαιωμάτων Προαίρεσης (exercise-assign)

2.

Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών γίνεται από το Σύστημα σε
καθημερινή βάση ανά συναλλαγή.

3.

Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης και άσκησης γίνεται από το Σύστημα κατά το χρόνο
λήξης ή άσκησης ανά ανοιχτή θέση.

4.

Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών διακρίνονται σε:
α. προμήθειες συναλλαγών πελατείας
β. προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης44

5.

Οι προμήθειες συναλλαγών, εκτός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής
διαπραγμάτευσης, καταβάλλονται αναλόγως του είδους τους ως ακολούθως:
α. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών καταβάλλονται την επομένη εργάσιμη ημέρα
της ημέρας κατάρτισής τους με βάση τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της
σχετικής ημέρας.
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β. Οι προμήθειες λήξης και άσκησης ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης καταβάλλονται
κατά την ημέρα διακανονισμού των απορρεουσών από τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων, όπως αυτή ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των
σχετικών παραγώγων.
6.

Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτουν ως
προς κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλονται την πρώτη (1 η) εργάσιμη ημέρα του
ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.

1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ45
1.1.1 Προμήθειες συναλλαγών πελατείας
1.

Οι προμήθειες συναλλαγών πελατείας είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι
συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό πελατών των Μελών της
Αγοράς Παραγώγων ή και για ίδιο λογαριασμό.

2.

Το ύψος των προμηθειών συναλλαγών πελατείας καθορίζεται σύμφωνα με τον
προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί μετοχών, το ύψος των παραπάνω προμηθειών υπόκειται σε
διαδικασία τριμηνιαίου επανυπολογισμού σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1.1.2.

3.

Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται ανά συμβόλαιο.

4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται και οι προμήθειες υπέρ
ΕΛ.Κ.Α.Τ., υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών, αναφορικά με τις
παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων.46
1.1.247 Διαδικασία Τριμηνιαίου Επανυπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών
πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών
1.

Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών το ύψος των
προμηθειών του «ΠΙΝΑΚΑ 1» επανυπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία:
α. Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Μαρτίου, Ιουνίου,
Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου) το Χ.Α. υπολογίζει και ανακοινώνει τη Μέση Τιμή
Κλεισίματος κάθε υποκείμενης μετοχής κατά το διάστημα του προηγούμενου
τριμήνου.
β. Με βάση τη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής, το Χ.Α. επανυπολογίζει το ύψος της
προμήθειας κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για τα ΣΜΕ επί της μετοχής για το
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τρέχον τρίμηνο. Συγκεκριμένα ως προμήθεια κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για τα
ΣΜΕ επί της υποκείμενης μετοχής ορίζεται για το τρίμηνο αναφοράς το ποσό που
αντιστοιχεί, με βάση τα διαστήματα τιμών, στη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής
σύμφωνα με τον Πίνακα της υποπαραγράφου 2.
2.

Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών πελατείας κλιμακώνονται ως εξής:
Πίνακας προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών
βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου υπολογισμού48

Χαμηλή Τιμή
(σε €)
0,01
0,50
1,00
2,00
5,00
10,00
20,00
1.1.3 Έκπτωση στις

Υψηλή Τιμή
(σε €)
0,49
0,99
1,99
4,99
9,99
19,99

Προμήθεια
(σε €)
0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,75
1,20

προμήθειες συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής

Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών 49
Ανάλογα με τον όγκο συναλλαγών ανά Μέλος, ανά κωδικό επενδυτή και ανά υποκείμενη αξία,
υπολογίζεται και εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης επί των προμηθειών στα Συμβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός Συμβολαίων
1 - 500

Έκπτωση
0%

501 - 1000

30%

1001 - 1500

40%

1501 - 2000

50%

2001 - 4000

60%

4001 - 5000

70%

5001 -

80%

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ποσοστά έκπτωσης εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού
συμβολαίων στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός της
προμήθειας προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με τον πίνακα προμηθειών κατάρτισης
συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών, πολλαπλασιασμένο με το ποσοστό έκπτωσης
που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα.
1.1.4 Προμήθειες συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.)
επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap 50
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Ο υπολογισμός των προμηθειών για τα ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap
πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση ανά Μέλος σε επίπεδο τελικού πελάτη και ανάλογα με
τον αριθμό των συμβολαίων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός
Συμβολαίων/ημέρα
1 - 250
251 - 400
401 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2500
2501 -

Προμήθεια (€)
0,80
0,70
0,60
0,40
0,15
0,10
0,08

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προμήθειες εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού συμβολαίων
στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων
προμηθειών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα.
1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ51
1.2.1 Προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making)52
1. Οι προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) είναι οι προμήθειες
με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί από Ειδικούς
Διαπραγματευτές

(Παραγώγων)

διαπραγμάτευσης

επί

σε

εισηγμένων

εκτέλεση

των

παραγώγων

υποχρεώσεών

(εφεξής

τους

ειδικής

«συναλλαγές

ειδικής

διαπραγμάτευσης»).
2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1.2.2.53
3. Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης ή άσκησης ως προς τις συναλλαγές ειδικής
διαπραγμάτευσης γίνεται ανά συμβόλαιο ανά θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1».
4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται επίσης και οι προμήθειες υπέρ
ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπό την ιδιότητά της ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών αναφορικά με τις
παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων.54
1.2.2 Διαδικασία υπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής
διαπραγμάτευσης55
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Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης
διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο
των καταρτισθεισών από αυτόν για το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. Η
διαδικασία υπολογισμού έχει ως εξής:
Βήμα (1): Αρχική Χρέωση
Υπολογίζεται η αρχική χρέωση επί των συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης του σχετικού
μήνα. Ως αρχική χρέωση νοείται το χρηματικό ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο του
συνολικού αριθμού συμβολαίων επί εισηγμένων παραγώγων, τα οποία απέκτησε ο Ειδικός
Διαπραγματευτής συνεπεία των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης κατά το σχετικό
μήνα, επί τη σταθερή χρέωση ανά συμβόλαιο, όπως αυτή ορίζεται με βάση τον προσαρτώμενο
στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Η χρέωση αυτή αποτελεί το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων,
όπως προκύπτουν για τον Ειδικό Διαπραγματευτή βάσει των καταρτισθεισών από αυτόν κατά
το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης.
Ειδικά για τις συναλλαγές Ειδικής Διαπραγμάτευσης στα ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large
Cap ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό συμβολαίων που έχουν
πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό Διαπραγματευτή σε ημερήσια βάση:
Αριθμός Συμβολαίων/ημέρα

Προμήθεια (€)

1 - 250

0,25

251 - 300

0,20

301 - 1000

0,18

1001 - 2000

0,08

2001 -

0,05

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προμήθειες εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού συμβολαίων
στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων
προμηθειών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα.56

Βήμα (2): Εκπτώσεις βάσει μηνιαίου όγκου συμβολαίων
1. Στο χρηματικό ποσό που υπολογίζεται με βάση το Βήμα 1 εφαρμόζεται έκπτωση βάσει του
συνολικού μηνιαίου όγκου συμβολαίων επί εισηγμένων παράγωγων, τα οποία απέκτησε ο
Ειδικός Διαπραγματευτής συνεπεία των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης κατά το
σχετικό μήνα.
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2. Τα ποσοστά εκπτώσεων επί της αρχικής χρέωσης διαμορφώνονται κλιμακωτά ανά
εισηγμένο παράγωγο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας κλιμακωτών εκπτώσεων ανά επίπεδο συνολικού μηνιαίου όγκου57
Δικαιώματα στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap
Όγκος σε Δικαιώματα
στο Δείκτη
FTSE/ATHEX-Large
Cap
Ποσοστό Έκπτωσης
για τον αντίστοιχο
όγκο

4.000 – 8.000

8.001 – 15.000

15.001- 20.000

>20.000

25%

50%

75%

100%

ΣΜΕ επί Μετοχών
Όγκος σε ΣΜΕ επί
Μετοχών
Ποσοστό Έκπτωσης
για τον αντίστοιχο
όγκο

2.000 – 5.000

5.001 – 10.000

10.001- 20.000

>20.000

25%

50%

75%

100%

Δικαιώματα επί Μετοχών
Όγκος σε Δικαιώματα
επί Μετοχών
Ποσοστό Έκπτωσης
για τον αντίστοιχο
όγκο

2.000 – 4.000

4.001 – 8.000

8.001- 15.000

>15.000

25%

50%

75%

100%

Τα ποσοστά εκπτώσεων για το προϊόν ΣΜΕ επί μετοχών θα ισχύουν μόνο όταν παύσει να είναι
μηδενική η αρχική χρέωση.
Βήμα (3): Εκπτώσεις λόγω της ταυτόχρονης Ειδικής Διαπραγμάτευσης σε ΣΜΕ και ΔΠ στην
ίδια υποκείμενη αξία.58
1.

Οι εκπτώσεις αυτές εφαρμόζονται επί συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης του Ειδικού
Διαπραγματευτή όταν οι σχετικές συναλλαγές αφορούν σε ΣΜΕ και Δικαιώματα
Προαίρεσης επί της ίδιας υποκείμενης αξίας.

2.

Τα ποσοστά έκπτωσης ανά υποκείμενη αξία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ πρόσθετων εκπτώσεων για Ειδικούς Διαπραγματευτές σε ΣΜΕ και σε Δικαιώματα
Προαίρεσης στην ίδια υποκείμενη αξία59
Υποκείμενη
FTSE-ATHEX-Large
Cap
ΕΤΕ
ΑΛΦΑ
ΟΠΑΠ
ΔΕΗ
Απόφαση 10 (22/3/2019)

ΣΜΕ
0%

Δικαίωμα Προαίρεσης
0%

Και τα δύο
5%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

5%
5%
5%
5%
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Υποκείμενη
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
3.

ΣΜΕ
0%
0%

Δικαίωμα Προαίρεσης
0%
0%

Και τα δύο
5%
5%

Τα παραπάνω ποσοστά αθροίζονται με βάση το συνολικό αριθμό των ως άνω υποκείμενων
αξιών για τις οποίες ο Ειδικός Διαπραγματευτής έχει αναλάβει ταυτόχρονα υποχρεώσεις
ειδικής διαπραγμάτευσης σε ΣΜΕ και σε Δικαιώματα Προαίρεσης και το αποτέλεσμα που
προκύπτει αφορά το συνολικό ποσοστό έκπτωσης.

4.

Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης που δύναται να λάβει το Μέλος σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).

5.

Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται ανά ημερολογιακό μήνα στο χρηματικό ποσό
που υπολογίζεται με βάση το Βήμα 2, για κάθε ένα ξεχωριστά από τα παράγωγα ΣΜΕ και
Δικαιώματα Προαίρεσης ίδιας υποκείμενης αξίας και για τα οποία το Μέλος έχει αναλάβει
υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης.

Βήμα (4) Χρέωση Συναγερμών60
Ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών, όπως αυτοί ενεργοποιούνται σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων, διενεργείται για κάθε Ειδικό
Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των συναγερμών που
ενεργοποιήθηκαν για αυτόν κατά το σχετικό μήνα. Οι χρεώσεις συναγερμών εφαρμόζονται ανά
εισηγμένο παράγωγο ανάλογα με το συνολικό μηνιαίο αριθμό συναγερμών ειδικής
διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών ανά εισηγμένο
παράγωγο προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού μηνιαίου αριθμού συναγερμών επί την
τιμή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας χρέωσης συναγερμών
ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ATHEX–Large Cap

Από
0
651
1301
1951

Έως
650
1300
1950
2600

Χρέωση
ανά
συναγερμό
0
2
3
4

2601
∞
5
ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ ΧΑ.-ΧΑΚ
Τραπεζικού Δείκτη
Από
Έως
Χρέωση
Απόφαση 10 (22/3/2019)

Δικαιώματα στο δείκτη FTSE/ATHEX–Large
Cap

Από
0
3431
6861
10291

Έως
3430
6860
10290
13720

Χρέωση
ανά συναγερμό
0
0,30
0,40
0,50

13721

∞

0,60
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0
1201
1801
2401

Από
0
431
861
1291
1721

ανά
συναγερμό
1200
0
1800
0,30
2400
0,40
∞
0,50
ΣΜΕ σε μετοχές
Χρέωση
ανά
Έως
συναγερμό
430
0
860
0,50
1290
0,75
1720
1,00
∞
1,25

Δικαιώματα σε μετοχές

Από
0
3001
6001
9001
12001

Χρέωση
ανά συναγερμό
0
0,15
0,20
0,25
0,30

Έως
3000
6000
9000
12000
∞

Το χρηματικό ποσό που υπολογίζεται ως άνω προστίθεται στο χρηματικό ποσό που προκύπτει
από τον υπολογισμό που διενεργείται βάσει του Βήματος 3.
2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 61

Σε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγών καταβάλλεται στην ΕΤ.ΕΚ. από το Μέλος που αιτήθηκε
την ακύρωση ή ευθύνεται για την ακύρωση εφάπαξ προμήθεια ποσού €30, πλέον ποσού €10,
ανά πράξη που ακυρώνεται, με ανώτατη καταβαλλόμενη χρέωση του ποσό των €200 ανά
Μέλος.
3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΔΑΝΕΙΟΛΗΨΙΑΣ (STOCK REPOS Ή

STOCK REVERSE REPOS) ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.62
Οι προμήθειες στις εν λόγω συμβάσεις έχουν ως εξής:
Προϊόν
Δανειοδοσία
(Stock Repos)
Δανειοληψία
(Stock Reverse
Repos)

Τύπος Συναλλαγής

Προμήθεια

Μηνιαία Εκκαθάριση/Άσκηση

10% επί του εσόδου ανά πελάτη

Συναλλαγή (για επενδυτές και
Διαπραγματευτές)
Συναλλαγή (για Ειδικούς
Διαπραγματευτές)
Άσκηση Δανειολήπτη

0,03% επί της αξίας συναλλαγής
0,015% επί της αξίας συναλλαγής

Άσκηση ΕΤ.ΕΚ.

0

Κατάρτιση Συναλλαγής
άμεσης παράδοσης τίτλων
στον Δανειολήπτη

50€
επιπλέον χρέωση στον αγοραστή (η χρέωση
εφαρμόζεται μία φορά για το σύνολο των
συναλλαγών που αφορούν το ίδιο προϊόν, το
ίδιο μέλος και τον ίδιο Λογαριασμό Θέσης)63

0

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΔΑΝΕΙΟΛΗΨΙΑΣ64
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4.1. Ετήσιο κόστος υποστήριξης στις Συμβάσεις διμερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας
1. Στις περιπτώσεις Συμβάσεων διμερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας, οι οποίες έχουν
εισαχθεί επί μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί ειδική
διαπραγμάτευση και οι οποίες υπάγονται στην Κατηγορία Κύριαs Αγοράς και δεν
συνιστούν υποκείμενη αξία ή δεν συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία
Παραγώγου, το ετήσιο κόστος υποστήριξης για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών που
ασκεί τη σχετική ειδική διαπραγμάτευση και κάνει χρήση των εν λόγω συμβάσεων,
ανέρχεται, ανά είδος υποκείμενης μετοχής, σε χίλια ευρώ (1.000€). Το ίδιο ετήσιο κόστος
υποστήριξης των χιλίων ευρώ (1.000€) ισχύει και για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. που
διενεργεί Συμβάσεις διμερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας με υποκείμενη αξία μετοχές,
οι οποίες υπάγονται στην Κατηγορία Κύριαs Αγοράς και δεν συνιστούν υποκείμενη αξία ή
δεν συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγου και οι οποίες
αποτελούν συνιστώσες των δεικτών που αναπαράγουν τα Δ.Α.Κ. επί των Μεριδίων των
οποίων αυτός ασκεί ειδική διαπραγμάτευση.
2. Το κόστος υποστήριξης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης της
εκκαθάρισης, καθώς και εκπαίδευσης των στελεχών της εταιρίας για τη χρήση των εν λόγω
συμβάσεων.
3. Το παραπάνω ποσό υπολογίζεται αναλογικά από την έναρξη των υποχρεώσεων του
Ειδικού Διαπραγματευτή και την εισαγωγή των σχετικών συμβάσεων στο Σύστημα και
μέχρι το τέλος του έτους. Στην περίπτωση που γίνει παύση των υποχρεώσεων του Ειδικού
Διαπραγματευτή, πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που αναλογεί στο Μέλος μέχρι
το τέλος του έτους.
4.2. Προμήθειες συναλλαγών
4.2.1. Οι προμήθειες επί των Συμβάσεων διμερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας είναι οι
εξής:
Τύπος Προμήθειας
Κατάρτιση Συναλλαγής

Αξία
Συναλλαγής
Έως 15.000€

Προμήθεια
Προμήθεια Δανειολήπτη
4,50€

Άνω των
15.000€
Κατάρτιση Συναλλαγής με άμεση
παράδοση τίτλων στο Δανειολήπτη

Προμήθεια
Δανειοδότη
0€

0,03% επί της αξίας της
συναλλαγής
50€
επιπλέον χρέωση στο Δανειολήπτη

Άσκηση Δικαιώματος Επιστροφής από
Δανειοδότη ή Δανειολήπτη

0€

0

Οι προμήθειες αφορούν τις παρακάτω επιμέρους Μεθόδους:
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(α) Μέθοδος 8-3-1: Διμερής δανειοδοσία ή δανειοληψία Απλού Πακέτου
(β) Μέθοδος 8-3-2: Διμερής δανειοδοσία ή δανειοληψία Ειδικού Διαπραγματευτή
4.2.2. Οι προμήθειες επί των Συμβολαίων διμερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας βάσει
Συγκεντρωτικών Εντολών Δανειοδοσίας που καταρτίζονται για την κάλυψη Ατελούς
Συναλλαγής (Failed Trade) και εν γένει εκκρεμοτήτων στην εκκαθάριση είναι οι εξής:
Τύπος Προμήθειας
Κατάρτιση Συναλλαγής

Κατάρτιση Συναλλαγής με αυθημερόν
(άμεση) παράδοση τίτλων στον Δανειολήπτη

Προμήθεια Πελατών/Διαπραγματευτών/Ειδικών
Διαπραγματευτών
Αξία
Συναλλαγής

Προμήθεια
Δανειολήπτη

Προμήθεια

Έως 15.000€

6€

0€

Άνω των
15.000€

0,04% επί της αξίας της
συναλλαγής

0€

Δανειοδότη

50€
επιπλέον χρέωση στον Δανειολήπτη

Άσκηση Δικαιώματος Επιστροφής από
Δανειοδότη ή Δανειολήπτη

0

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ 65
5.1. Οι προμήθειες για μεταφορά θέσεων πελάτη (position transfer) κατόπιν αιτήματος Μέλους
ορίζονται σε 1,00 € ανά εντολή μεταφοράς Θέσεων.66
5.2. Η καταβολή της προμήθειας θα διενεργείται από τα Μέλη που αναλαμβάνουν τη θέση
απολογιστικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας εκκαθάρισής τους με βάση τη
διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της σχετικής ημέρας.67
6.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΥ Ή
ΠΕΛΑΤΗ Ή ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 68

6.1. Για μεταβολές στα στοιχεία του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου ή Πελατείας που
διενεργούνται, κατόπιν αιτήσεως Μέλους, από την ΕΤ.ΕΚ., για λόγους πέραν αυτών που
προβλέπονται στην παράγραφο 5 (Προμήθειες για μεταφορά θέσεων) του παρόντος
Μέρους, ενδεικτικά λόγω συγχώνευσης Μέλους δια απορροφήσεώς του από άλλο Μέλος,
εξαγοράς Μέλους από άλλο Μέλος ή άλλων εταιρικών γεγονότων ή μεταβολών στην
επιχείρηση, το αιτούν τη μεταβολή Μέλος χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το ποσό των εκατό
ευρώ (100 €).
6.2. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το κόστος εργασιών της ΕΤ.ΕΚ. για τις αιτούμενες
μεταβολές υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η σχετική χρέωση υπολογίζεται κατόπιν
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απόφασης των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων της ΕΤ.ΕΚ. και καταλογίζεται στο
Μέλος.
6.3. Η καταβολή του οφειλόμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσού πρέπει να γίνεται από το
Μέλος την επομένη εργάσιμη της ημέρας κατά την οποία γνωστοποιείται σε αυτό από την
ΕΤ.ΕΚ. η συντέλεση των αιτούμενων μεταβολών.
7.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΥ Ή ΠΕΛΑΤΗ Ή
ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΟΠΟΥ

Ο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ69
7.1. Το άνοιγμα του πρώτου Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου του Εκκαθαριστικού Μέλους και
το άνοιγμα του πρώτου Λογαριασμού Εκκαθάρισης είτε Άμεσης Πελατείας του είτε
Έμμεσης Πελατείας, παρέχεται δωρεάν70.
7.2. Για κάθε επιπλέον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης
Πελατείας ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης
Πελάτη, καταβάλλεται από το Εκκαθαριστικό Μέλος στην ΕΤ.ΕΚ. προμήθεια, ανερχόμενη
στο ποσό των 420 € η οποία χρεώνεται σε μηνιαία βάση απολογιστικά από την ΕΤ.ΕΚ για
το διάστημα που ήταν ενεργός ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης κατά το μήνα αναφοράς71.
7.3. Σε περίπτωση κατά την οποία για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας έχει δηλωθεί ότι ο
υπολογισμός και η απαίτηση του περιθωρίου ασφάλισης θα πραγματοποιείται σε
ακαθάριστη θέση (gross), τότε θα επιβάλλεται στο Εκκαθαριστικό Μέλος επιπλέον χρέωση
με το ποσό των δύο ευρώ (2€) ανά ημέρα εκκαθάρισης για κάθε Λογαριασμό Θέσης
(Position Account) του συγκεκριμένου Λογαριασμού Εκκαθάρισης εφόσον στη λήξη της
ημέρας διατηρεί θέση72.
7.4. Η καταβολή των οφειλόμενων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσών, όπως προκύπτουν ως
προς κάθε ημερολογιακό μήνα, πραγματοποιείται την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα του
ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς με βάση τη διαδικασία του
χρηματικού διακανονισμού της σχετικής ημέρας73.
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (αλλαγή Κωδικού Διαπραγμάτευσης ή/και
Λογαριασμού Θέσης

ή/και

Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης

ή/και

Λογαριασμού

Εκκαθάρισης του ιδίου ή διαφορετικού Εκκαθαριστικού Μέλους)74
8.1. Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ, ποσό ενός ευρώ (1 €) για τις ακόλουθες
διαδικασίες διάρθρωσης ανά συναλλαγή:
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i. Αλλαγή Κωδικού Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ 7.3.2 της Ενότητας ΙΙ του
Κανονισμού
ii. Αλλαγή Λογαριασμού Θέσης σύμφωνα με την παρ 7.3.3 της Ενότητας ΙΙ του
Κανονισμού
iii. Αλλαγή Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή/και Λογαριασμού Εκκαθάρισης –
Μετάθεση Εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ 7.3.4 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού
Ειδικότερα οι διασπασθείσες συναλλαγές αντιμετωπίζονται από το Σύστημα ως
αυτοτελείς συναλλαγές, και επομένως, κάθε νέα εισαγωγή συναλλαγής χρεώνεται με το
ποσό του ενός ευρώ (1€).
Οι παραπάνω διαρθρώσεις όταν αφορούν συναλλαγές Κωδικού Διαπραγμάτευσης
Διαχειριστή ή Κωδικού Διαπραγμάτευσης Πελατείας Διαμεσολαβητή και σχετίζονται με
κίνηση που διενεργείται από το σχετικό Κωδικό Διαπραγμάτευσης ή και το Λογαριασμό
Θέσης Διαχειριστή ή το Λογαριασμό Θέσης Πελατείας Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση
προς άλλο Κωδικό Διαπραγμάτευσης ή και Λογαριασμό Θέσης ή και Υπολογαριασμό
Εκκαθάρισης ή και Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ιδίου η διαφορετικού Εκκαθαριστικού
Μέλους, χρεώνονται με το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€).
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η χρέωση επιβάλλεται στο Εκκαθαριστικό Μέλος που
αναλαμβάνει την εκκαθάριση της διαρθρούμενης συναλλαγής, περιλαμβανομένης και
της περίπτωσης μετάθεσης εκκαθάρισης του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του
άρθρου 7.3.4 του Κανονισμού η οποία σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.
υλοποιείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μετάθεσης. Ειδικώς στην περίπτωση
μετάθεσης εκκαθάρισης του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.3.4 του
Κανονισμού η οποία σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. υλοποιείται με δήλωση
αποδοχής της μετάθεσης από το αναλαμβάνον αυτήν Εκκαθαριστικό Μέλος, η χρέωση
επιβάλλεται στο μεταθέτον τη συναλλαγή Εκκαθαριστικό Μέλος.75

8.2. Η καταβολή της προμήθειας θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη
εργάσιμη ημέρα της ημέρας εκκαθάρισης τους, με βάση τη διαδικασία του χρηματικού
διακανονισμού της σχετικής ημέρας.76
9. Ισχύς77
9.1.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 16-7-2010.

9.2.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας.
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Η προηγούμενη παρ. 2 του προοιμίου καταργήθηκε και η υφιστάμενη παρ. 3 αναριθμήθηκε σε 2 και
αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
16.2.2015.
Η προηγούμενη παρ. 4 του προοιμίου της απόφασης αναριθμήθηκε σε 3 και αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’
αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Η προηγούμενη παρ. 4 του προοιμίου καταργήθηκε και η υφιστάμενη παρ. 5 αναριθμήθηκε σε 4. με την υπ’ αριθμ.
112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Η προηγούμενη παρ. 6 του προοιμίου αναριθμήθηκε σε 5. με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Το Μέρος Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 47/13.9.2010 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ.
Ο τίτλος του Μέρους Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 49/24.9.2010 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 1.1. του Μέρους Α’ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 125/26.10.2015 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.1.2016.
Η υποπαρ. 2.1. του Μέρους Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 85/27.5.2013
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 2.2. του Μέρους Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 49/24.9.2010
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 2.3. του Μέρους Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 105/18.9.2014
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται για την εκκαθάριση των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από
την ημερομηνία της 6.10.2014 και εφεξής.
Η υποπαρ. 2.4. του Μέρους Α΄ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 59/30.5.2011 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 3.1. του Μέρους Α’ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 170/22.3.2019
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από την λήψη της.
Η υποπαρ. 3.3. του Μέρους Α΄ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Η υποπαρ. 3.4. του Μέρους Α΄ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 59/30.5.2011 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η προηγούμενη υποπαρ. 4.2. του Μέρους Α΄ της απόφασης καταργήθηκε και η υφιστάμενη υποπαρ. 4.3
αναριθμήθηκε σε 4.2 με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Η προηγούμενη υποπαρ. 4.4. του Μέρους Α΄ της απόφασης αναριθμήθηκε σε 4.3. και αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω
με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Η προηγούμενη παρ. 5 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 49/24.9.2010 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 5.2. του Μέρους Α΄ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 59/30.5.2011 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ. και η προηγούμενη υποπαρ. 5.2. αναριθμήθηκε σε 5.3.
Η προηγούμενη υποπαρ. 5.3. του Μέρους Α΄ της απόφασης καταργήθηκε και η υφιστάμενη υποπαρ. 5.4.
αναριθμήθηκε σε 5.3. και αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Η παρ. 6. του Μέρους Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 49/24.9.2010 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 6.3. του Μέρους Α΄ της απόφασης προστέθηκε και η προηγούμενη 6.3. αναριθμήθηκε σε 6.4. με την υπ’
αριθμ. 59/30.5.2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η προηγούμενη υποπαρ. 6.4. του Μέρους Α΄ της απόφασης καταργήθηκε και η υφιστάμενη υποπαρ. 6.5.
αναριθμήθηκε σε 6.4. και αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 16.2.2015.
Η υποπαρ. 7.1. του Μέρους Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
Η παρ. 8 του Μέρους Α΄ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 51/8.11.2010 απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 8.1. του Μέρους Α΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 63/28.9.2011
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ’ αριθμ. 79/12.11.2012 απόφαση
του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 3.12.2012.
Η παρ. 9 του Μέρους Α΄ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 60/27.6.2011 απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΤ.ΕΚ.
Η παρ. 10 του Μέρους Α΄ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
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Η εσωτερική παράγραφος 10.2 της παραγράφου 8.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
30 Στην παράγραφο 8.1 της Απόφασης προστέθηκες νέα εσωτερική παράγραφος 10.3 ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
31
Στην παράγραφο 8.1 της Απόφασης η εσωτερική παράγραφος 10.3 αναριθμήθηκε σε 10.4 ως ανωτέρω με την
υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
32 Το Κεφάλαιο Α του Μέρους Β’ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
33
Η παρ. 1. του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
125/26.10.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.1.2016.
34 Κατά την υπ’ αριθμ. 138/26.9.2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. αποφασίστηκε η χορήγηση έκπτωσης 1.000€ στην
ετήσια συνδρομή των Εκκαθαριστικών Μελών για το έτος 2016.
35 Η παρ. 1.1. του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
36 Η περίπτωση (ε) καταργήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 120/29.06.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η παρούσα κατάργηση ισχύει από 13.07.2015.
37 Η παρ. 1.2. του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
38
Η περίπτωση β) της παραγράφου 1.2 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με
την υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
39

Η περίπτωση ε) της παραγράφου 1.2 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης καταργήθηκε με την
υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.

40

Ο ενημερωμένος πίνακας δημοσιεύεται στο site http://www.helex.gr/images/pdf/ADECH/Resolutions/
100701_derivatives_fees_tables.pdf.
Η περίπτωση β) της υποπαρ. 1.5. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
Η παρ. 1.6. του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
Η παρ. 2 καταργήθηκε με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
Η παρ. 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η παρ. 1.1. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 4. της παρ. 1.1.1. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
Ο τίτλος και οι υποπαρ. 1 και 2 της παρ.1.1.2. της απόφασης αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Ο Πίνακας προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου
υπολογισμού αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 67/19.12.2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η παρ. 1.1.3. της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η παρ. 1.1.4. της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η προηγούμενη παρ. 1.2. της απόφασης καταργήθηκε και η υφιστάμενη παρ. 1.3. αναριθμήθηκε σε 1.2. με την υπ’
αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η παρ. 1.2.1. της απόφασης αναριθμήθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η υποπαρ. 2 της παρ. 1.2.1. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση
του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 1.12.2014.
Η υποπαρ. 4 της παρ. 1.2.1. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση
του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η παρ. 1.2.2. της απόφασης αναριθμήθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Η δεύτερη και τρίτη παράγραφος του Βήματος (1) της απόφασης προστέθηκαν ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ.
94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Ο «Πίνακας κλιμακωτών εκπτώσεων ανά επίπεδο συνολικού μηνιαίου όγκου» αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την
υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Ο τίτλος του Βήματος (3) της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση
του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Ο «Πίνακας προσθέτων εκπτώσεων για Ειδικούς Διαπραγματευτές σε ΣΜΕ και δικαιώματα Προαίρεσης στην ίδια
υποκείμενη αξία» αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 94/16.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.
Το προηγούμενο Βήμα (4) της απόφασης καταργήθηκε και το υφιστάμενο Βήμα (5) αναριθμήθηκε σε Βήμα (4) και
αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
1.12.2014.
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
1.12.2014.
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Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
1.12.2014.
63 Το πεδίο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
2.2.2015.
64 Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕT.Ε.Κ. και ισχύει
από 1.12.2014.
65 Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
1.12.2014.
66 Η υποπαρ. 5.1. του Μέρους Β΄ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 2.2.2015.
67 Η προηγούμενη υποπαρ. 5.2. του Μέρους Β΄ της απόφασης καταργήθηκε και η υφιστάμενη υποπαρ. 5.3.
αναριθμήθηκε σε 5.2. με την υπ’ αριθμ. 112/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 2.2.2015.
68 Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
1.12.2014.
69
Ο τίτλος της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την
υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
70
Η υποπαράγραφος 7.1 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
71
Η υποπαράγραφος 7.2 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
72
Η παράγραφος 7.3 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
73
Η υποπαράγραφος 7.4 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ’αριθμ.
153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
74 Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 107/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από
1.12.2014.
75 Τα εδάφια μετά το 5 ο εδάφιο της παραγράφου 8.1. και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8.1 αντικαταστάθηκαν
ως ανωτέρω με την υπ’ αριθμ. 120/29.06.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. Η τροποποίηση ισχύει από 13.07.2015.
76 Η παράγραφος 9 του Μέρους Β’ καταργήθηκε με την υπ’ αριθμ 120/29.06.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και οι
υφιστάμενες παράγραφοι 10 και 11 αναριθμούνται σε 9 και 10 αντίστοιχα. Η τροποποίηση ισχύει από 13.07.2015.
77
Η παράγραφος 9 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ της Απόφασης καταργήθηκε και η υφιστάμενη παράγραφος 10
αναριθμείται σε 9 με την υπ’αριθμ. 153/27.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 1/1/2018.
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