
 

 

 

  

 

EMIR & CSDR: Ένα νέο περιβάλλον μεταδιαπραγματευτικής 

δραστηριότητας 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

Αθήνα, 21 & 23 Φεβρουαρίου 2017 

 

 

Τα κεντρικά αποθετήρια μαζί με τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, συμβάλλουν 

σημαντικά στη διατήρηση μετασυναλλακτικών υποδομών που διασφαλίζουν την ορθή 

λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και προσφέρουν στους συμμετέχοντες εγγυήσεις 

ότι οι συναλλαγές τίτλων εκτελούνται σωστά και έγκαιρα. 

Ο EMIR, δηλαδή ο Κανονισμός 648/2012, προέκυψε ως αποτέλεσμα της απόφασης στη 

διάσκεψη κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) το 2009, μετά την κατάρρευση της Lehman 

Brothers. Oι ηγέτες διαπίστωσαν ότι τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC) δεν 

χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής ο εντοπισμός της φύσης 

των κινδύνων που ενέχουν, και σε περιόδους άσκησης πιέσεων στις αγορές να εγκυμονούν 

κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Για τους παραπάνω λόγους, συμφώνησαν 

ότι όλες οι τυποποιημένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να 

εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων και να αναφέρονται σε αρχεία 

καταγραφής συναλλαγών, ώστε να υπάρχουν κεντρικά αρχεία των συμβάσεων παραγώγων. 

Λόγω της καίριας θέσης που κατέχουν στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού, τα 

συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, τα οποία διαχειρίζονται κεντρικά αποθετήρια, έχουν 

συστημική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών, γιατί διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στα συστήματα διακράτησης τίτλων μέσω της παροχής ορθών στοιχείων 

σχετικά με τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπουν την αδικαιολόγητη 

δημιουργία ή μείωση αξιογράφων. Επιπλέον, τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην παροχή ασφάλειας για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής, 

καθώς και στην παροχή ασφάλειας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από τον αυξημένο αριθμό διασυνοριακών 

διακανονισμών και να επιτραπεί σε κάθε επενδυτή στην Ένωση να επενδύει σε κάθε 

αξιόγραφο με την ίδια ευκολία χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες όπως για τα εγχώρια 

αξιόγραφα, κρίθηκε σκόπιμο να θεσπιστούν μέσω Ευρωπαϊκού Κανονισμού ορισμένες 

ομοιόμορφες υποχρεώσεις που θα επιβληθούν στους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά 

ορισμένες πτυχές του κύκλου και των κανόνων διακανονισμού, και να προβλεφθεί ένα σύνολο 

κοινών απαιτήσεων για τα κεντρικά αποθετήρια. Για τους παραπάνω λόγους θεσμοθετήθηκε ο 

CSDR, δηλαδή ο Κανονισμός 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού 

αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια. 



 

Η γνώση των δύο αυτών Κανονισμών κρίνεται απαραίτητη για τα στελέχη των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, ειδικότερα όσων παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, γιατί τόσο ο EMIR όσο και ο 

CSDR επιφέρουν αλλαγές στις υποδομές της μεταδιαπραγματευτικής δραστηριότητας, 

επηρεάζοντας τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων ως εκκαθαριστικά μέλη και ως 

συμμετέχοντες σε συστήματα διακανονισμού ή ως θεματοφύλακες.  

Σκοπός:  

Η παρουσίαση των δύο θεσμικών πλαισίων με έμφαση στην κατανόηση από τους 

συμμετέχοντες της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων αυτών, ώστε να μπορούν να 

διαπιστώσουν το πώς επηρεάζεται η καθημερινή τους εργασία.  

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη τραπεζών και ΑΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται στην παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών  

Εισηγήτρια: κα Κάτια Νταή, Προϊσταμένη Τμήματος Αγορών και Συστημάτων Εκκαθάρισης 

και Διακανονισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Διάρκεια: 8 ώρες 

Χρόνος διεξαγωγής: 21 και 23 Φεβρουαρίου 2017 (ώρες 16.30-20.30) 

Δίδακτρα: 220€ 
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Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 305 
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Θεματολογία 

 

 

 

 
 EMIR 

o Υποχρεωτική εκκαθάριση συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων 

o Υποχρεωτική αναφορά για όλες τις συμβάσεις παραγώγων 

o Ενιαίες απαιτήσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των Κεντρικών   Αντισυμβαλλομένων  

o Λειτουργίας των Αρχείων Καταγραφής Συναλλαγών (Trade Repositories)  

 

 CSDR 

o Διακανονισμός αξιογράφων: περίοδοι διακανονισμού, μέτρα πρόληψης της αδυναμίας διακανονισμού, 

μέτρα αντιμετώπισης της αδυναμίας διακανονισμού (buy-in), εσωτερικοποιημένος διακανονισμός 

(internalised settlement) 

o Αδειοδότηση και εποπτεία των κεντρικών αποθετηρίων και οργανωτικές απαιτήσεις και απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας αυτών 

o Παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στους συμμετέχοντες στα ΚΑΤ 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο 

υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το 

δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 

 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 

χώρου):   

 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 

 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 

εισηγητής: 

 
 

 

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 14/2/2017  
στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
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