ΑΠΟΦΑΣΗ 2
«Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014 και 26.10.2015 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
(Συνεδρίαση 223/28.1.2014)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 31 και 32 και 2 παρ. 5 του Κανονισμού
Λειτουργίας Σ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός»), ως και την ανάγκη ρύθμισης των όρων πρόσβασης στο
Σ.Α.Τ. από τους Χειριστές και Γενικούς Χειριστές ως ορίζονται με τον Κανονισμό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Πεδίο εφαρμογής
1.

Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή ο «Διαχειριστής του Σ.Α.Τ..», νοείται
η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», υπό την ιδιότητα του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού και 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).

2.

Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται το «Χρηματιστήριο» ή το «Χρηματιστήριο Αθηνών»
ή η «Ε.Χ.Α.Ε.», νοείται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία
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Συμμετοχών», υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9.
του ν. 3606/2007.
3.

Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που
εφαρμόζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. για την
πρόσβαση στο Σ.Α.Τ.

1.1 Πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο Σ.Α.Τ.
1.

Πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. δικαιούνται να έχουν οι Χειριστές, περιλαμβανομένων και των Γενικών
Χειριστών, κατά την έννοια του Κανονισμού, υπό τις ειδικότερες διακρίσεις τους σύμφωνα με
τον Κανονισμό ως Χειριστή Μέλους, Θεματοφύλακα, Αλλοδαπού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών
και Διαχειριστή Συστήματος. Ειδικά για τους σκοπούς τεχνικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας
διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της Απόφασης 4 του Διοικητικού
Συμβουλίου, ρόλο Χειριστή/Χρήστη στο Σ.Α.Τ. δύναται να αναλαμβάνει και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως
Διαχειριστής Σ.Α.Τ., όπως ειδικότερα καθορίζεται στην παρ. 1.6 της παρούσας.

2.

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

1.2 Γενικά δικαιολογητικά πρόσβασης
1.

Εάν το υποψήφιο για την πρόσβαση πρόσωπο έχει ήδη λάβει την ιδιότητα του εκκαθαριστικού
μέλους της ΕΤΕΚ, υποβάλει τυποποιημένη Αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δηλώνοντας ότι είναι
εκκαθαριστικό μέλος της ΕΤΕΚ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

σε αυτή την περίπτωση θα προσδώσει στο

υποψήφιο για την πρόσβαση πρόσωπο τον ρόλο στο Σ.Α.Τ. που απαιτείται με βάση εσωτερική
πολιτική προσβασιμότητας χρηστών. Με την υποβολή της Αίτησης τεκμαίρεται ότι ο
υποψήφιος αποδέχεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και των όρων της παρούσας.
2. Εάν το υποψήφιο για την πρόσβαση πρόσωπο έχει ήδη λάβει την ιδιότητα του Μέλους
Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χωρίς να είναι εκκαθαριστικό μέλος της ΕΤΕΚ
και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί μόνο ως θεματοφύλακας, οφείλει να υποβάλει το έντυπο
«Φόρμα Στοιχείων Μελών» και να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι
επικοινωνίας του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών
στο Μέλος. Επίσης θα πρέπει να υποβάλει δήλωση-βεβαίωση ή σχετική άδεια από την Αρμόδια
Εποπτική Αρχή της χώρας προέλευσής του ότι δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης
και διοικητικής διαχείρισης κινητών αξιών ως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε
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αυτή την περίπτωση θα προσδώσει στο υποψήφιο πρόσβαση σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παρ. 1.6 της παρούσας. Με την υποβολή της Αίτησης τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος
αποδέχεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και των όρων της παρούσας.
3.

Εάν το υποψήφιο για την πρόσβαση πρόσωπο δεν είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή
της ΕΤΕΚ και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ως θεματοφύλακας, υποβάλει τυποποιημένη
Αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Με την υποβολή της Αίτησης τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται το
σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και των όρων της παρούσας. Η Αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά του υποψηφίου:
Α)

Επικυρωμένο αντίγραφο από το Επίσημο Μητρώο Καταχώρησης ή Εγγραφής του
υποψηφίου, με το οποίο να βεβαιώνεται η άδεια σύστασης της εταιρίας, η μη ανάκληση
της άδειας σύστασης και μη θέση της σε εκκαθάριση.

Β)

Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψηφίου, όπως ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.

Γ)

ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του
υποψηφίου αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή της και τα δείγματα υπογραφών των
νόμιμων εκπρόσωπων.

Δ)

Δήλωση-βεβαίωση ή σχετική άδεια από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή της χώρας
προέλευσής του ότι δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης και διοικητικής
διαχείρισης κινητών αξιών ως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.

Ε)

Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»:
Με το έντυπο ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως
υπεύθυνοι επικοινωνίας του ως θεματοφύλακα με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και τις
αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στον υποψήφιο ως θεματοφύλακα.

ΣΤ) Αίτηση Συνδεσιμότητας – Τερματικών Σ.Α.Τ ή δήλωση Συνδεσιμότητας με ανταλλαγή
μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων (όπως ενδεικτικά SWIFT) που γίνονται τεχνικά
αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει των διαδικασιών της. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει το είδος
των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει Χειριστής με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω
ασφαλών διατάξεων.
Η ) Αίτηση για νέους χρήστες Σ.Α.Τ.
Θ) Αίτηση για άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού
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Τα υπό Α) έως Θ) δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τρόπο που
υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Δεν απαιτείται η υποβολή των
παραπάνω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.
Ειδικώς, τα υπό Α), Β) και Δ) δικαιολογητικά δεν απαιτείται να υποβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εάν
από επίσημη δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής του
υποψηφίου προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει την άδεια φύλαξης και διοικητικής
διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. Επίσης, εάν ο υποψήφιος
αιτείται την κτήση της ιδιότητας του Γενικού Χειριστή, η αναφορά των Εποπτικών Ιδίων
Κεφαλαίων, ως ορίζεται παρακάτω, δύναται να προκύπτει και από επίσημη δημοσιοποίηση
των σχετικών στοιχείων μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής του
υποψηφίου.
Εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους εκτός Ελλάδος, που
δραστηριοποιείται μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εκτός των παραπάνω απαιτείται
Α) Έγγραφη ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας γνωστοποίησης βάσει του ν.
3606/2007, όπου υφίσταται τέτοια γνωστοποίηση και επίσης:
Β) ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήματος.
Γ) αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά
περίπτωση, για τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.Υ. ή του πιστωτικού ιδρύματος αντίστοιχα στην
Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.
Εάν το υποψήφιο πρόσωπο αιτείται την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΣΑΤ-API, πρέπει να
υποβάλλει το σχετικό τυποποιημένο έντυπο.
Εάν το υποψήφιο πρόσωπο αιτείται εκτός της ιδιότητας του θεματοφύλακα και την κτήση της
ιδιότητας του Γενικού Χειριστή απαιτείται επιπλέον αναφορά για τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια.
Τα εποπτικά κεφάλαια ενδεικτικά αποδεικνύονται: α) για τις ΕΠΕΥ που εποπτεύονται από την
ΕΚ, από τον πίνακα 9 του υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας και β) για τα πιστωτικά
ιδρύματα που εποπτεύονται από την ΤτΕ, από τον πίνακα Ε10Α τμήμα Β.
Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω υποβληθέντων στοιχείων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται, πέραν αυτών,
να ζητά κάθε άλλο πρόσθετο ή συμπληρωματικό έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία
για την εξέταση της αίτησης ή την επιβεβαίωση των υποβληθέντων ή και την αυτοπρόσωπη
παράσταση ενώπιον του εκπροσώπων ή υπαλλήλων της αιτούσας καθώς και να προβαίνει σε
επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αιτούντος.
Απόφαση 2 (26/10/2015)

Σελίδα 4 από 17

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.3 Ειδικά δικαιολογητικά για την πρόσβαση Αλλοδαπού Κεντρικού Αποθετηρίου
1.

Εάν το υποψήφιο πρόσωπο είναι Αλλοδαπό Αποθετήριο Αξιών, πέραν των προβλεπόμενων
στον Κανονισμό, θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τα παρακάτω:
α) Καταστατικό της εταιρίας του υποψηφίου.
β) Στοιχεία με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας του υποψηφίου
γ) Κατάλογος υπευθύνων του Αλλοδαπού Κεντρικού Αποθετηρίου με βάση τα στοιχεία
νομιμοποίησης/εκπροσώπησής του που θα είναι αρμόδιοι για την άσκηση των εργασιών
Χειριστή στο Σ.Α.Τ.
δ) Στοιχεία που πιστοποιούν την ιδιότητα της εταιρείας ως Κεντρικού Αποθετηρίου, σύμφωνα
με τους νόμους της χώρας προέλευσής του. Κατάλληλη για την πιστοποίηση αυτή μπορεί να
είναι ενδεικτικά:
(i) Η άδεια που χορηγείται από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή.
(ii) Στοιχεία που πιστοποιούν ότι το υποψήφιο Αποθετήριο συμμετέχει στο Link Up.
ε) Τυχόν γνωστοποίηση/δήλωση του υποψήφιου Αποθετηρίου προς την Αρμόδια Εποπτική
Αρχή της χώρας προέλευσής του για την παροχή υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων
σχετιζόμενων με τη λειτουργία του ως Αποθετηρίου σε άλλες χώρες (πρόσβασηδιαλειτουργικότητα) ή τυχόν έγκριση ή άδεια που του χορηγήθηκε προς τούτο.
στ) Ισολογισμό του τελευταίας οικονομικής χρήσης.
ζ) Όλα τα σχετικά έγγραφα (Προσαρτώμενα, Παραρτήματα) όπως προβλέπονται από την
ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως Αποθετήριο-Εκδότης (Issuer CSD), όπου το υποψήφιο Αποθετήριο θα
αποδέχεται πλήρως τα όσα ορίζονται στη συμφωνία σύνδεσης ως ορίζεται στις κείμενες
διατάξεις.

2.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλει το υποψήφιο Αποθετήριο σύμφωνα με τις ως άνω
υποπαραγράφους και την παρ. 1.2. της παρούσας μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή απλού
αντιγράφου, πρέπει σε να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Κατά την διάρκεια του ελέγχου
των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να ζητήσει την υποβολή του
επίσημου ή επικυρωμένου αντιγράφου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ή άλλα
πρόσθετα ή συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες που κρίνει απαραίτητα για την
εξέταση ή την εξακρίβωση των στοιχείων της Αίτησης.
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3.

Για την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. το Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο επικοινωνεί με μηνύματα ISO
15022 σύμφωνα με τα Λειτουργικά Εγχειρίδια που εκδίδει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1.4 Ειδικά δικαιολογητικά για την πρόσβαση Διαχειριστή Συστήματος
Εάν το υποψήφιο πρόσωπο είναι Διαχειριστής Συστήματος, πέραν των προβλεπόμενων στον
Κανονισμό και των όσων ορίζονται στην παρ. 1.2. του παρόντος, θα πρέπει να υποβάλει στην
ΕΛ.Κ.Α.Τ. την προβλεπόμενη στο άρθρο 85Α του Κανονισμού έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και τα στοιχεία της Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος που θα χρησιμοποιεί για το
διακανονισμό των συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού.
1.5 Πιστοποιητικό γνωστικής επάρκειας
1.

Εάν το υποψήφιο πρόσωπο αιτείται την κτήση της ιδιότητας Χειριστή ως Μέλος ή
Θεματοφύλακας κατά την έννοια του Κανονισμού, το πρόσωπο που δηλώνει ως υπεύθυνο για
την άσκηση εργασιών Χειριστή πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών που
χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. Το ως άνω εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση Χειριστή που ενεργεί ως
Θεματοφύλακας και μόνο, με σύνδεση στο ΣΑΤ με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασφαλών
διατάξεων (όπως ενδεικτικά SWIFT).

2.

Από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού γνωστικής επάρκειας εξαιρούνται: α) οι Χρήστες
της Τράπεζας της Ελλάδος, β) oι Επόπτες Εκκαθάρισης για την εκπλήρωση των καθηκόντων που
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το ν. 3606/2007 και γ) οι χρήστες του Διαχειριστή Συστήματος.

1.6 Τύποι πρόσβασης χρήστη στο Σ.Α.Τ.
1.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες από το
Κανονισμό και τις Αποφάσεις υπηρεσίες καθορίζονται από εσωτερικές διαδικασίες των
αρμόδιων υπηρεσιών.

1.7 Συγχώνευση Χειριστή με απορρόφησή του ή εξαγορά του από άλλο Χειριστή ή από μη
Χειριστή
Στην παρούσα παράγραφο περιγράφεται η διαδικασία που τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ελέγχεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της για τη μεταβολή στοιχείων και δεδομένων στο Σ.Α.Τ. Χειριστών σε
περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς.
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1.7.1 Συγχώνευση Χειριστή με απορρόφησή του ή εξαγορά του από άλλο Χειριστή
1.

Σε περίπτωση συγχώνευσης Χειριστή με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Χειριστή, ο
απορροφών/εξαγοράζων Χειριστής συνεχίζει να λειτουργεί διαδεχόμενος αυτοδικαίως τον
απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Χειριστή σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
τελευταίου, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στους Κανονισμούς.

2.

Ειδικότερα, ο απορροφών ή εξαγοράζων Χειριστής oοφείλει να τηρεί τις διαδικασίες που
περιγράφονται στις παρακάτω διατάξεις:

Στάδιο 1ο
α)

Είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει ο Χειριστής ότι
επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων με τα νέα στοιχεία του που θα
προκύψουν από τη συγχώνευση ή εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της
συγχώνευσης (δηλ. την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης), ο απορροφών ή εξαγοράζων Χειριστής
αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς
στο αρμόδιο Τμήμα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συνεργάζεται μαζί του:
i.

Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος
Χειριστή (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ΑΡΙ κλπ),

ii.

Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω
ενεργειών και

iii.
β)

Για την ενημέρωσή του αναφορικά με το σχετικό κόστος

Επίσης προσκομίζει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. :
i.

Αντίγραφα πρακτικών των αρμοδίων οργάνων των εταιρειών (απορροφώσας,
απορροφώμενης) που αποφάσισαν τη συγχώνευση ή εξαγορά

ii.

Αντίγραφο καταχώρησης στο επίσημο μητρώο της χώρας προέλευσής τους της
εγκριτικής της συγχώνευσης απόφασης και αντίστοιχη δημοσίευση της καταχώρησης
αυτής (ή σε περίπτωση μη εκτυπώσεως του ΦΕΚ το αντίστοιχο ΤΑΠΕΤ).

iii.

Αντίγραφο πρακτικού αρμοδίου οργάνου του απορροφώντος ή εξαγοράζοντος για την
ισχύουσα εκπροσώπησή του και την καταχώρηση του στο επίσημο μητρώο της χώρας
προέλευσής του.

Απόφαση 2 (26/10/2015)

Σελίδα 7 από 17

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

iv.

Σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές στην εκπροσώπηση λόγω συγχώνευσης,
πρακτικό εκπροσώπησης του απορροφώντος/ εξαγοράζοντος και επιπλέον επιστολή:
1.

με τις απενεργοποιήσεις/ενεργοποιήσεις χρηστών καθώς και χρήστες που τυχόν
θα παραμείνουν για πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία.

2.

Τις μεταφορές δηλώσεων χρήσης

3.

Τις μεταφορές ποσοτήτων

4.

Τη μεταφορά χαρτοφυλακίου ασφαλείας

5.

Την αλλαγή χειριστή επιστροφής σε ενέχυρα

6.

Τη μεταφορά υπολοίπων δανεισμού (Λογιστικά δηλ. προσδοκώμενα/οφειλόμενα

από δανεισμό)
γ)

Εάν και εφόσον επιθυμεί κατάργηση της υπηρεσίας ΣΑΤ-API, ο Χειριστής προβαίνει σε
αποστολή σχετικής τυποποιημένης φόρμας αναφέροντας την ημερομηνία κατάργησης της
υπηρεσίας. Τα τερματικά Σ.Α.Τ που χρησιμοποιεί ο απορροφούμενος/ εξαγοραζόμενος δεν
επιτρέπεται να αποσυνδεθούν ή να μεταφερθούν από τον κόμβο που είναι συνδεδεμένα, παρά
μόνο αφού παρέλθει και η Τ+4 ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

δ)

Εάν ο απορροφών/εξαγοράζων Χειριστής είναι Μέλος Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και επιθυμεί να συνεργάζεται με Χειριστές που τυχόν συνεργάζεται μόνο ο
απορροφούμενος/εξαγοραζόμενος Χειριστής ως Μέλος Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να προβεί σε υπογραφή μεταξύ τους
σύμβασης και να ενημερώσει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. έτσι ώστε να συσχετιστεί με τους Χειριστές αυτούς.

ε)

Οι Χειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή και της ΕΤ.ΕΚ. ή
και του Χρηματιστηρίου Αθηνών που τυχόν επιβάλλουν για την ολοκλήρωση της εν λόγω
διαδικασίας προκειμένου για την πρόσβαση αυτών σε λογαριασμούς στο Σ.Α.Τ. που τελούσαν
υπό το χειρισμό του απορροφούμενου ή εξαγοραζόμενου Χειριστή και την εν γένει αναδοχή
στις σχέσεις που αυτός αναπτύσσει στο Σ.Α.Τ.

Στάδιο 2ο
Το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Χειριστή στο
Σ.Α.Τ. ο απορροφούμενος ή εξαγοραζόμενος Χειριστής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την
απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων των αρμόδιων Τμημάτων του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
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Στάδιο 3ο
α)

Το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Χειριστή
στο Σ.Α.Τ. ο απορροφούμενος ή εξαγοραζόμενος Χειριστής υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα της
ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της συμπληρωμένα τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν
από τη συγχώνευση/εξαγορά, τα στοιχεία των χρηστών και τις εξής αιτήσεις που αναφέρονται
αντιστοίχως στη σχετική Απόφαση:
i. Αίτηση Υποβολής/Μεταβολής Στοιχείων Μελών/ Διαγραφής Μέλους και
ii. Αίτηση Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Κωδικού Πρόσβασης Χρήστη & Μεταβολής
Στοιχείων στο Σ.Α.Τ.

β)

Ο Χειριστής που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά οφείλει να συμμορφώνεται προς τις
υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή και της ΕΤ.ΕΚ. ή και του Χρηματιστηρίου Αθηνών που τυχόν
επιβάλλει η σχετική διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς για την ομαλή και απρόσκοπτη
δραστηριοποίησή του.

γ)

Ο ως άνω Χειριστής καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που
του παρείχε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσής του.

1.7.2 Συγχώνευση Χειριστή Θεματοφύλακα με απορρόφησή του από μη Χειριστή
Στην περίπτωση αυτή, ο νέος Χειριστής που θα προκύψει πρέπει να ακολουθήσει όλες τις ενέργειες
που καθορίζονται στην παρ. 1.7.1. της παρούσας για την απόκτηση της ιδιότητας Χειριστή εκ νέου.
1.8 Όροι για τη διακοπή πρόσβασης
Για τη διακοπή πρόσβασης Χειριστή στο Σ.Α.Τ. ο Χειριστής υποβάλει Αίτηση διακοπής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
και θα πρέπει προς τούτο:
α)

Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που
προκύπτουν από το διακανονισμό των συναλλαγών που έχει αναλάβει.

β)

Να αποστείλει συμπληρωμένη την αίτηση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κωδικού και
μεταβολής στοιχείων χρήστη στο Σ.Α.Τ για να απενεργοποιηθεί από την ιδιότητα και να
απενεργοποιηθούν οι χρήστες του.

γ)

Να συμπληρώσει την αίτηση Συνδεσιμότητας – Τερματικών Σ.Α.Τ για να απενεργοποιήσει την
συνδεσιμότητα του.
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δ)

Να αιτηθεί τη διακοπή της υπηρεσίας ΣΑΤ – API, εφόσον χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή.

ε)

Να κοινοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τις απαραίτητες επιστολές που θα του υποδεικνύονται από
αυτή για την απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικών Διακανονισμού που διατηρούνται
για τον Χειριστή στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού.

στ) Να συμμορφώνεται προς τις πάσης φύσεως υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διακοπή της
πρόσβασής του.
Η Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την τακτοποίηση των πάσης φύσεως οικονομικών
εκκρεμοτήτων του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών που ο
Χειριστής έχει αναλάβει. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν επιστρέφει στον παραιτηθέντα ποσά που έχουν
καταβληθεί από τον Χειριστή και αφορούν στις παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες που παρείχε η
ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή η ΕΤ.ΕΚ. ή το Χρηματιστήριο Αθηνών για το χρονικό διάστημα πριν την Αίτηση διακοπής.
1.9 Αρμόδιες υπηρεσίες
Οι Αιτήσεις πρόσβασης και διακοπής πρόσβασης ελέγχονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
ενημερώνεται για τις σχετικές εγκρίσεις πρόσβασης και διακοπής της.
1.10 Πληροφοριακή υποδομή Χειριστή
1.

Για την απόκτηση από Χειριστής της πληροφοριακής υποδομής που χρειάζεται προκειμένου να
συνδεθεί με το Σ.Α.Τ. θα πρέπει να ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα για τις αποφάσεις ΔΣ της
ΕΛ.Κ.Α.Τ./Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. που αφορούν στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που
πρέπει να διαθέτει, να εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό, να προμηθευτεί με τους
απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης. Η κτήση της ως άνω πληροφοριακής υποδομής δεν
απαιτείται στην περίπτωση Χειριστή που αιτείται τη σύνδεση στο ΣΑΤ με ανταλλαγή
μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων κατά τους όρους της παρούσας.

2.

Η εγκατάσταση του αναγκαίου τερματικού εξοπλισμού συνεπάγεται την συμπλήρωση της
φόρμας «Αίτηση Συνδεσιμότητας Τερματικών Σ.Α.Τ» και την προσκόμισή της στο αρμόδιο
τμήμα. Ο Χειριστής δεσμεύεται ότι για υπολογιστές στους οποίους θα χρησιμοποιείται το
παρεχόμενο Λογισμικό υπάρχει οποιαδήποτε άλλη, απαιτούμενη νόμιμη άδεια χρήσης.

3.

Ο Χειριστής, με την άδεια χρήσης δεσμεύεται ότι στους συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, για τους οποίους έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης, δεν θα χρησιμοποιεί άλλο,
πλην του παρεχομένου, λογισμικό. Επίσης αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην συνδέσει τους
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ηλεκτρονικούς αυτούς υπολογιστές με άλλο δίκτυο πλην αυτού μέσω του οποίου συνδέεται
στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών για την πρόσβασή του στο Σ.Α.Τ, καθώς και σε
οποιοδήποτε άλλο σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ή αλλοίωσης των στοιχείων
που καταχωρούνται μέσω αυτών ή των στοιχείων του Σ.Α.Τ.
1.11 Απόκτηση λογισμικού Σ.Α.Τ.
1.11.1 Συμμετοχή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων μέσω ΣΑΤ Client της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
1.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει αναπτύξει και υποστηρίζει λογισμικό (το Λογισμικό) το οποίο καθιστά δυνατή
α) τη σύνδεση και τη λειτουργία του Χειριστή, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό και
τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, όπως
εκάστοτε ισχύουν, β) την παρακολούθηση των πάσης φύσεως μεταβολών επί κινητών αξιών
που επέρχονται, ενδεικτικά, από την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών και την
άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων και γ) την προετοιμασία των στοιχείων των Επενδυτών για τη
δημιουργία Μερίδων Επενδυτών.

2.

Με την απόκτηση της ιδιότητας του Χειριστή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραχωρεί το μη αποκλειστικό
δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού, που είναι εγκατεστημένο στην διεύθυνση που δηλώνει κατά
την αίτηση του. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Η/Υ λόγω βλάβης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από
συμφωνία με το Χειριστή θα του παραχωρεί το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του Λογισμικού
σε άλλον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

3.

Η εγκατάσταση εφαρμογής του Λογισμικού πραγματοποιείται στους χώρους του Συμμετέχοντα
από τεχνικούς του «Συμμετέχοντα» σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις οδηγίες
που θα του παραδοθούν, μαζί με την εφαρμογή, από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

4.

Ο Χειριστής δηλώνει ότι διαθέτει κατάλληλη τεχνική υποδομή και επαρκώς ειδικευμένο
προσωπικό για τη λειτουργία και χρήση της εφαρμογής του Λογισμικού. Περαιτέρω, οφείλει να
μεριμνά για την αναβάθμιση ή/και συντήρηση του τεχνικού του εξοπλισμού. Ο στο ΕΛ.Κ.Α.Τ.
δεν υποχρεούται στον έλεγχο της καταλληλότητας του τεχνικού εξοπλισμού του. Ο Χειριστής
του Σ.Α.Τ., ευθύνεται απέναντι στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κάθε τρίτο για την αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας τυχόν προκύψει ως συνέπεια ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας του
τεχνικού εξοπλισμού του.

5.

Η

ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να προβαίνει σε τροποποιήσεις (ενδεικτικά, βελτιώσεις ή

συμπληρώσεις) του Λογισμικού κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
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του Χειριστή του Σ.Α.Τ. Υποχρεούται όμως στην παροχή όλων των πληροφοριών που κατά την
κρίση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι σχετικές με τις τροποποιήσεις αυτές και που τυχόν της ζητηθούν από
το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή το Χειριστή. Περαιτέρω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποχρεούται στην
παροχή όλων των αναγκαίων, κατά την κρίση της, τεχνικών ή άλλων μέσων (cd-rom, εγχειρίδια
κ.λπ.) τυχόν της ζητηθούν από το Χειριστή προκειμένου να καταστεί δυνατή από τον τελευταίο
η προσήκουσα ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών στον τεχνικό του εξοπλισμό.
6.

Η παροχή άδειας χρήσης του Λογισμικού παρέχεται μόνον στον Χειριστή του Σ.Α.Τ., και δεν
μπορεί να μεταβιβασθεί, εκχωρηθεί, εκμισθωθεί, ή παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από
αυτόν προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ακόμη και άμεσα συνδεδεμένο με
αυτόν ή θυγατρική του εταιρεία) χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

7.

Η παροχή του Λογισμικού δεν δημιουργεί στο Χειριστή οποιοδήποτε δικαίωμα επί του
Λογισμικού. Αποκλειστικός δικαιούχος και απόλυτος κύριος του Λογισμικού παραμένει η
ΕΛ.Κ.Α.Τ., η οποία μόνο δικαιούται να το διαθέτει ελεύθερα.

8.

Ο Χειριστής δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί του Λογισμικού,
αδιαμφισβήτητος κύριος και δημιουργός του οποίου παραμένει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Οποιοδήποτε
νέο στοιχείο, συμπέρασμα, νέα μέθοδος κ.λπ. προκύψει, ρητά δηλώνεται και συμφωνείται ότι
ανήκει κατά αποκλειστικότητα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. που διατηρεί πάντοτε και στο σύνολό τους τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του Λογισμικού, αλλά και ενδεχομένων
παραγώγων του.

9.

Απαγορεύεται στον Χειριστή:
α)

να αντιγράψει πλήρως ή εν μέρει το Λογισμικό ή το έντυπο υλικό που του παραχωρείται
σε σχέση με αυτό,

β)

να προβεί σε αντίστροφη συναρμολόγηση (reverse assemble) ή μεταγλώττιση του
Λογισμικού ή τμημάτων αυτού,

γ)

να επιφέρει μεταβολές, μετατροπές και εν γένει οποιασδήποτε φύσεως αλλαγές στο
Λογισμικό,

δ)

να δημοσιεύσει ή μεταδώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Λογισμικό ή τμήμα αυτού,

ε)

να αναπαράγει, εν όλω ή εν μέρει το Λογισμικό.

10. Το Λογισμικό αποτελεί έργο ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας, προστατεύεται από τις διατάξεις του
αστικού, ποινικού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί πολύτιμο
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περιουσιακό στοιχείο στο οποίο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει επενδύσει σημαντικά και του οποίου η
οικονομική σπουδαιότητα καταστρέφεται με τη χρήση και εμπορική εκμετάλλευση αυτού κατά
παράβαση των όρων της παρούσας. Ο Χειριστής οφείλει να διασφαλίζει την κατά τα ανωτέρω
υποχρέωση της μυστικότητας και εμπιστευτικότητας και την προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ευθύνεται δε για οποιαδήποτε συναφή παράβαση
του ιδίου, των υπαλλήλων του ή τρίτων προσώπων ενεργούντων υπό την εποπτεία του. Ο
Χειριστής υποχρεούται να μην αποκρύψει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει με οποιοδήποτε τρόπο
τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. από το Λογισμικό. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εγγυάται
ότι έχει και διατηρεί απόλυτο δικαίωμα κυριότητας επί του Λογισμικού και ότι διατηρεί τα
αδιαμφισβήτητα δικαιώματα επί αυτού.
11. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
καλή και εύρυθμη λειτουργία του Λογισμικού. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του Λογισμικού, η
ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποχρεούται στην αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της δυσλειτουργίας το συντομότερο
δυνατό.
12. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες οφειλόμενες σε τυχερά ή γεγονότα ανωτέρας
βίας, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πτώση τάσεως,
γενική απεργία κ.λπ. ή σε άλλο γεγονός για το οποίο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν έχει ευθύνη, ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά, σε ακαταλληλότητα του εξοπλισμού του Μέλους Χ.Α ή του Χειριστή,
κακή χρήση του Λογισμικού από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή το Χειριστή,
υπαλλήλους ή προστηθέντες του, συνεργάτες του ή άλλα άτομα που απέκτησαν πρόσβαση
στον εξοπλισμό και στο χώρο του Χειριστή με οποιονδήποτε τρόπο, νόμιμα ή παράνομα.
13. Η εξασφάλιση των πληροφοριών και στοιχείων που θα διακινούνται μέσα από το σύστημα που
θα εγκατασταθεί με βάση το Λογισμικό, όπως και η ακρίβεια αυτών δεν αποτελεί ευθύνη της
ΕΛ.Κ.Α.Τ.
14. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη και απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
μέσω του Λογισμικού, στο μέτρο και στο βαθμό που η ακρίβεια και η ροή των πληροφοριών
και στοιχείων εξαρτώνται από το Χειριστή, ή από επιστημονικές τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες
οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου.
15. Σε περίπτωση παράβασης από τον Χειριστή οποιουδήποτε όρου από τους παραπάνω, η
ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να αναστείλει την παροχή υπηρεσιών εφόσον ο Χειριστής δεν επανέλθει
στα συμφωνηθέντα, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Με την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
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δικαιούται να άρει την ιδιότητα του Χειριστή. Δικαίωμα καταγγελίας έχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την
απόλυτη κρίση της στην περίπτωση κατά την οποία ο Χειριστής του Σ.Α.Τ., υποπέσει σε
παράβαση των παραπάνω όρων τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και
ανεξάρτητα από το εάν αυτός έχει συμμορφωθεί προς τη σχετική ειδοποίηση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για
άρση της παραβιάσεως.
16. Σε περίπτωση παύσης της ιδιότητας του, ο Χειριστής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στην
ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα αντίγραφα όλων των εκδόσεων του Λογισμικού τα οποία τυχόν βρίσκονται στην
κατοχή του ή να δηλώσει υπεύθυνα προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ότι όλα έχουν καταστραφεί,
ευθυνόμενος πέραν οποιασδήποτε τυχόν άλλης ευθύνης του και για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε ζημίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξαιτίας της παράβασης της υποχρέωσής του αυτής.
17. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει το δικαίωμα να άρει την ιδιότητα του Χειριστή σε περίπτωση κήρυξης του σε
κατάσταση πτωχεύσεως, παύσης πληρωμών, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε
αναγκαστική διαχείριση ή υποβολής σχετικών αιτήσεων, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης
της αδείας του ή διαγραφής του από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
18. Ο Χειριστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για κάθε αλλαγή στοιχείων
επικοινωνίας του. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής κάθε έγγραφο κοινοποιείται
έγκυρα στην παρεχόμενη στην παρούσα διεύθυνση.
19. Οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων εκ
των παραπάνω από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν αποτελεί παραίτηση εν όλω ή εν μέρει από το αντίστοιχο
δικαίωμα ή αξίωσή της.
20. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με την αίτηση του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών του
Εκκαθαριστικού Μέλους ή του Χειριστή, επιλέγει τον ρόλο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που
θα του διαθέσει.
21. Κτήση της εφαρμογής του Λογισμικού, ως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν
απαιτείται στην περίπτωση Χειριστή που αιτείται τη σύνδεση στο ΣΑΤ με ανταλλαγή
μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων κατά τους όρους της παρούσας.
1.11.2 Συμμετοχή στο Σ.Α.Τ. μέσω προγραμματιστικών διασυνδέσεων εφαρμογών API
(Application Programming Interfaces)
Στα πλαίσια της σύνδεσης πρόσβασης στο Σ.Α.Τ., καθώς και της συμμετοχής του στις λειτουργίες
του, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει Προγραμματιστικές Διασυνδέσεις Εφαρμογών

Απόφαση 2 (26/10/2015)

Σελίδα 14 από 17

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Application Programming Interfaces) εφεξής «APIs». Με τις ηλεκτρονικές αυτές διασυνδέσεις
καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του αιτούντα από τα δικά του υπολογιστικά συστήματα στις
διαδικασίες και λειτουργίες του Σ.Α.Τ. καθιστώντας εφικτή την προσπέλασή του στις εφαρμογές και
στα δεδομένα του Σ.Α.Τ. Το μέλος μπορεί να αιτηθεί πρόσβαση στην υπηρεσία ΣΑΤ ΑΡΙ μέσω
τυποποιημένης φόρμας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
1.12 Κωδικοί πρόσβασης
1.

Μετά την απόκτηση και εγκατάσταση της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής και την
απόκτηση του αναγκαίου Λογισμικού, ο Χειριστής θα πρέπει να καταθέσει στο αρμόδιο τμήμα
της ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση/αιτήσεις προκειμένου ο χρήστης/χρήστες του να αποκτήσει/αποκτήσουν
δικαίωμα πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Απόκτηση και εγκατάσταση της ως άνω πληροφοριακής
υποδομής δεν απαιτείται στην περίπτωση Χειριστή που αιτείται τη σύνδεση στο ΣΑΤ με
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων κατά τους όρους της παρούσας. Στην
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επίσης η υποβολή της ως άνω αίτησης χρήστη.

2.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την «Αίτηση Ενεργοποίησης Απενεργοποίησης Κωδικού Πρόσβασης Χρήστη και
Μεταβολής Στοιχείων Χρήστη στο Σ.Α.Τ.», χορηγεί και παραδίδει στους χρήστες τους αρχικούς
κωδικούς πρόσβασης που παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Με τον όρο «κωδικοί
πρόσβασης» νοείται ο τρόπος πιστοποίησης του χρήστη για την πρόσβασή του στο Σ.Α.Τ, όπως
αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. .

3.

Κωδικό πρόσβασης λαμβάνει αποκλειστικώς και μόνο χρήστης που διαθέτει το πιστοποιητικό
της παρ. 1.5. της παρούσας.

4.

Συμμετοχή στο Σ.Α.Τ. δεν είναι δυνατή σε περίπτωση κατά την οποία ο Χειριστής δεν
γνωστοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξουσιοδοτημένο χρήστη, οποιαδήποτε δε βλάβη ή ζημία
προκύψει εξαιτίας της μη προσήκουσας ή/και έγκαιρης γνωστοποίησης βαρύνει αποκλειστικά
και μόνον τον Χειριστή.

5.

Τυχόν τροποποιήσεις στα στοιχεία ταυτότητας ή/και επικοινωνίας με τους εξουσιοδοτημένους
χρήστες κοινοποιείται εγγράφως στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον Χειριστή ή τρίτο, εξαιτίας της μη έγκαιρης
ενημέρωσής της σχετικά με πραγματοποιηθείσα αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω
στοιχεία.

6.

Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης που θα χορηγηθεί σε κάθε χρήστη είναι απολύτως
εμπιστευτικός, μοναδικός ανά χρήστη και ισχύει μέχρι την πρώτη χρήση του στο Σ.Α.Τ. Ο
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χρήστης οφείλει μετά την πρώτη χρήση του κωδικού πρόσβασης να τον αλλάξει με άλλον της
επιλογής του.
7.

Ο Χειριστής είναι υπεύθυνος από κοινού και εις ολόκληρον με τον χρήστη για τυχόν κλοπή,
απώλεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης που του έχουν
γνωστοποιηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και οποιουδήποτε άλλου κωδικού πρόσβασης με τον οποίο
αυτοί αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, και υποχρεούται στην αποκατάσταση στο
ακέραιο κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας τυχόν υποστεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξαιτίας της κλοπής,
απώλειας ή της κατ’ άλλο τρόπο κοινοποίησης των κωδικών πρόσβασης.

8.

Η χρήση των κωδικών πρόσβασης από τους χρήστες ισοδυναμεί με τις υπογραφές των
κατόχων.

9.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρήστης παύσει να απασχολείται στον Χειριστή ή
παύσει να έχει αρμοδιότητα πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. για οποιασδήποτε αιτία, ο Χειριστής οφείλει
να ενημερώσει εγγράφως αμελλητί την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προκειμένου να απενεργοποιηθεί ο κωδικός
του Χρήστη.

1.13 Μετεγκατάσταση πληροφοριακής υποδομής Χειριστή
1.

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Χειριστή σε άλλο χώρο, στην ίδια ή
σε άλλη διεύθυνση, ο Χειριστής οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
Στάδιο 1ο: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει ο
Χειριστής ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, αποστέλλει
ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα της
ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συνεργάζεται μαζί του:
i) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του (κόμβους, τερματικά κλπ)
ii) για τον υπολογισμό του σχετικού κόστους
iii) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω
ενεργειών
Στάδιο 2ο: Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της
πληροφοριακής δομής στο νέο χώρο, ο Χειριστής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη
τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Στάδιο 3ο: Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της
πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, ο Χειριστής αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα της
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ΕΛ.Κ.Α.Τ. το Έντυπο «Αίτηση Υποβολής/Μεταβολής Στοιχείων Μελών», συμπληρωμένο με τα
στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης, ή τα σχετικά έντυπα ή στοιχεία και πληροφορίες που
προβλέπονται.
2.

Επίσης ο Χειριστής καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες
εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής σύμφωνα με τις υπηρεσίες που του παρείχε η
ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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