SMART

Την 11/6/2007 ενεργοποιήθηκε η λειτουργία του χρηµατικού διακανονισµού του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
Ο χρηµατικός διακανονισµός των συναλλαγών ανετέθη στην ΤτΕ επειδή, κατά τα
διεθνώς κρατούντα, η ιδιότητα κεντρικής τράπεζας ως τράπεζας χρηµατικού
διακανονισµού περιορίζει σηµαντικά τον συστηµικό κίνδυνο και συντελεί στην
αναβάθµιση του Χρηµατιστηρίου και του συστήµατος εκκαθάρισης και διακανονισµού
των συναλλαγών του, εξυπηρετώντας τα συµφέροντά του.
Για τον σκοπό αυτό, την 6/11/2006 υπογράφηκαν συµβάσεις µεταξύ, αφενός, των
ανωνύµων εταιρειών µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κ.Α.Α.) και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) και αφετέρου της ΤτΕ.
Αντικείµενο των συµβάσεων είναι ο καθορισµός των βασικών όρων, των τεχνικών και
διαδικαστικών λεπτοµερειών υπό τους οποίους η ΤτΕ διενεργεί, µέσω των
συστηµάτων της και µέσω ειδικών χρηµατικών λογαριασµών που τηρούνται σε αυτή
επ’ ονόµατι των εταιρειών και των Χειριστών του Συστήµατος ‘Αυλων Τίτλων, τον
χρηµατικό διακανονισµό των συναπτοµένων στην Αγορά Αξιών και Παραγώγων του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών συναλλαγών επί άυλων αξιών, κατόπιν σχετικών εντολών
τους. Στο πλαίσιο των συµβάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος
διεξαγωγής του χρηµατικού διακανονισµού για τις ανάγκες λειτουργίας του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει να τηρεί
ειδικούς χρηµατικούς λογαριασµούς επ’ ονόµατι των εταιρειών και των Χειριστών
τους, προκειµένου να διενεργούνται µέσω των λογαριασµών αυτών:
α) οι χρεοπιστώσεις προς εκτέλεση του χρηµατικού διακανονισµού στο πλαίσιο της
εκκαθάρισης και του οριστικού διακανονισµού των συναπτοµένων συναλλαγών επί
άυλων αξιών,
β) οι χρεοπιστώσεις προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Χειριστών για την
καταβολή φόρων, δικαιωµάτων υπέρ των εταιρειών ή τρίτων, τα οποία
έχουν
εξουσία να εισπράττουν, καθώς και
γ) οι καταβολές χρηµατικών ποσών σε δικαιούµενα πρόσωπα µέσω των εταιρειών
και των Χειριστών, δυνάµει Κανονισµών ή/και αποφάσεων των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων τους.
Το άνοιγµα των απαραίτητων λογαριασµών, είναι υποχρεωτικό τόσο για τις εταιρείες
όσο και για όλα τα µέλη τους (Χειριστές), µε τα οποία η ΤτΕ υπέγραψε ξεχωριστές
συµβάσεις.
Την 31/10/2007 οι εταιρείες Κ.Α.Α. και ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συγχωνεύτηκαν υπό την
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.»
Το µηχανογραφικό σύστηµα το οποίο υποστηρίζει τον χρηµατικό διακανονισµό,
ονοµάζεται SMART (System for Money Settlement of Athex Reconciled
Transactions).

