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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

2

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και
Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 699857 (9390)
(1)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ. 85/τ. Α΄/11.04.2012).
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(ΦΕΚ. 26/τ. Α΄/09.02.2007),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/τ. Α΄/28.06.2006).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Την αριθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β΄/30.12.2016), με
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010,
ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27.12.2010).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Τις αριθμ. οικ. 570607(7712)/12.09.2019 και
οικ. 602161(8148)/25.09.2019 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475/τ. Β΄/16.09.2019 και ΦΕΚ
3745/τ. Β΄/10.10.2019).
9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/
οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και
στα διοικητικά έγγραφα.
10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών για τη σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της
Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων
και εγγράφων του τομέα Οικονομικών, αρμοδιότητας
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε
Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:
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Α) Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.
Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού
ΠΚΜ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Τα έγγραφα - δηλώσεις, καθώς και όποια άλλη διαδικασία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία προς
Κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.
3. Τη Διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και εν γένει τα
έγγραφα που αφορούν στην εκτέλεση αποφάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου οικονομικού περιεχομένου,
σχετικά με την ανωτέρω διαχείριση.
Β) Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων
των Περιφερειακών Ενοτήτων
Β.1) Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:
1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2. Τα έγγραφα - δηλώσεις καθώς και όποια άλλη διαδικασία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
προς Κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ ή οποιαδήποτε άλλη
Δημόσια Υπηρεσία.
3. Τη Διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και εν γένει τα έγγραφα
που αφορούν στην εκτέλεση αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου οικονομικού περιεχομένου, σχετικά
με την ανωτέρω διαχείριση.
2) Τελικές διατάξεις
α) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, στην
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
β) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση,
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και
δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα
θέματα αυτά.
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γ) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται
η αριθμ. οικ. 221857(3593)/02.06.2017 απόφαση
της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 2091/τ. Β΄/19.06.2017), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. οικ.
435015(6385)/16.10.2017 (ΦΕΚ. 3709/τ. Β΄/20.10.2017)
όμοια απόφασή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2019
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ
Ι

Αριθμ. πράξης: 111/6.11.2019
(2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και
Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ως κυρωθέν ισχύει,
β) την Πράξη ΣΝΠ 97/15.6.2015 «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και
Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR» (ΦΕΚ Β΄
1188/22.06.2015), όπως έχει τροποποιηθεί με την πράξη
ΣΝΠ 100/08.04.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1052/14.04.2016), την Πράξη ΣΝΠ 105/01.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3971, 13.11.2017) και την
Πράξη ΣΝΠ 108/19.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5369/29.11.2018),
γ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) ΕΚΤ/2019/30 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 4ης Οκτωβρίου
2019 για την τροποποίηση της Κατευθυντήριας Γραμμής
ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), με την οποία
τροποποιήθηκε η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/27
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο
(TARGET 2), όπως ίσχυε τροποποιημένη,
δ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποφασίζει:
Τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού
σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR, που έχει τεθεί σε ισχύ με
την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθμ.
97/15.6.2015, όπως ισχύει (στο εξής ο «Κανονισμός»),
ως εξής:
1. Το άρθρο 2 του Τμήματος Ι τροποποιείται, ως εξής:
α) Ο αριθμ. 67) ορισμός αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
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«67) «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)»
(Information and Control Module - ICM): η μονάδα της
ΕΚΠ, η οποία επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού
ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση
και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές
μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση
ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,».
β) Προστίθεται ο ακόλουθος νέος ορισμός αριθμ.
83), ως εξής: «83) «λειτουργία έκτακτης ανάγκης»
(Contingency Solution): η λειτουργία της ΕΚΠ, βάσει
της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων
και πολύ κρίσιμων πληρωμών, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.».
2. Το Παράρτημα Ι τροποποιείται, ως εξής:
α) Το άρθρο 1 τροποποιείται, ως εξής:
i) Διαγράφεται ο ορισμός της έννοιας «μονάδα έκτακτης ανάγκης».
ii) O ορισμός της έννοιας «μονάδα πληροφόρησης και
ελέγχου (ΜΠΕ)» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«- «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)»
(Information and Control Module - ICM): η μονάδα της
ΕΚΠ που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού ΜΠ να
λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση και τους
παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές
εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,».
iii) Πριν από τον ορισμό της έννοιας «λειτουργία ΕΣΛ»
(CAI mode) προστίθεται νέος ορισμός, ως ακολούθως:
«- «λειτουργία έκτακτης ανάγκης» (Contingency
Solution): η λειτουργία της ΕΚΠ, βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων και πολύ κρίσιμων
πληρωμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,»
β) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 τροποποιείται, ως
εξής:
i) To στοιχείο α) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«α) υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση
των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης των κρατών μελών»
ii) To στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ) i) επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες στην
Ένωση ή στον ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην
Ένωση ή στον ΕΟΧ και
ii) επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες εκτός
του ΕΟΧ, οι οποίες ενεργούν μέσω υποκαταστήματος
εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ-».
γ) Στο άρθρο 8, παράγραφος 1 στοιχείο β), η περίπτωση ii) αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «ii) προκειμένου
για οντότητες του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)
και του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii),
υποβολή γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό
δίκαιο, με βάση το υπόδειγμα του προσαρτήματος III,
εκτός εάν οι παρεχόμενες στην εν λόγω γνωμοδότηση
πληροφορίες και δηλώσεις έχουν ήδη ληφθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος σε άλλο πλαίσιο.»
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δ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται, ως
ακολούθως:
«9. Οι συμμετέχοντες ενημερώνουν αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος
αθέτησης υποχρέωσης σε σχέση με τους ίδιους ή σε
περίπτωση που εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων, κατά την έννοια της οδηγίας
2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) ή άλλης ανάλογης νομοθεσίας.».
(13) Οδηγία 2014/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την
ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/
ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ,
καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173
της 12.6.2014, σ. 190).

ε) Το άρθρο 27, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 27
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αδιάλειπτης
λειτουργίας
1. Σε περίπτωση επέλευσης απρόβλεπτου εξωτερικού
γεγονότος ή άλλου γεγονότος που επηρεάζει τη λειτουργία της ΕΚΠ, ισχύουν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
και αδιάλειπτης λειτουργίας, που περιγράφονται στο
προσάρτημα IV.
2. Σε περίπτωση επέλευσης των γεγονότων της παραγράφου 1 το Ευρωσύστημα παρέχει λειτουργία έκτακτης
ανάγκης. Η σύνδεση με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης
και η χρήση της είναι υποχρεωτικές για τους συμμετέχοντες που η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί κρίσιμους. Με
τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης μπορούν να συνδέονται
κατόπιν αιτήματος και άλλοι συμμετέχοντες.».
στ) Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:
i) H παράγραφος 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας σε όλους τους συμμετέχοντες ή/και σε συμμετέχοντες που θεωρούνται κρίσιμοι
από την Τράπεζα της Ελλάδος, ιδίως σε σχέση με την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή την πρόληψη της απάτης.».
ii) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4 και 5:
«4. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος την οικεία υπεύθυνη δήλωση του TARGET2 και
τη βεβαίωση περί τήρησης των απαιτήσεων ασφαλείας
τερματικών σημείων του παρόχου υπηρεσιών δικτύου
του TARGET2. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω
απαιτήσεων, οι συμμετέχοντες προσκομίζουν έγγραφο
που περιγράφει επαρκώς κατά την κρίση της Τράπεζας
της Ελλάδος εναλλακτικά μέτρα περιορισμού των σχετικών κινδύνων.
5. Οι συμμετέχοντες που επιτρέπουν σε τρίτους την
πρόσβαση στον λογαριασμό ΜΠ τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 4, μεριμνούν
για την αντιμετώπιση του κινδύνου που απορρέει από
την ως άνω χορηγούμενη πρόσβαση, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις ασφαλείας των παραγράφων 1 έως 4. Στην
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υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 διευκρινίζεται ότι
ο συμμετέχων, ο οποίος παρέχει σε τρίτους πρόσβαση
στον λογαριασμό ΜΠ του, επιβάλλει σε εκείνους τις
απαιτήσεις ασφαλείας τερματικών σημείων του παρόχου υπηρεσιών δικτύου του TARGET2.».
ζ) Στο άρθρο 29 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται, ως ακολούθως: ««γ) επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διενεργούν εφεδρικές πληρωμές αναδιανομής
ρευστότητας και εφεδρικές πληρωμές έκτακτης ανάγκης
στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση βλάβης
της υποδομής πληρωμών τους.».
η) Στο άρθρο 38 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) του
πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων και των KT με αρμοδιότητα εποπτείας, εξυγίανσης και επίβλεψης, στον αναγκαίο για την εκτέλεση
των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν
παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο.».
θ) Στο προσάρτημα Ι, στην παράγραφο 2 («Τύποι Μηνυμάτων Πληρωμής»), αριθμ. 1), η πέμπτη σειρά του
πίνακα αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«
Πληρωμή
ΜΤ 202COV
Υποχρεωτικό
κάλυψης
».
ι) Στο προσάρτημα III, υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country
opinion) για εκτός ΕΟΧ συμμετέχοντες στο TARGET2», το
σημείο 3.2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3.2. Γενικά ζητήματα που άπτονται της αφερεγγυότητας και της διαχείρισης κρίσεων
3.2.α. Είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαχείρισης κρίσεων
Τα μόνα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού συμβιβασμού ή της
αναδιοργάνωσης) - οι οποίες, για τους σκοπούς της παρούσας γνωμοδότησης, περιλαμβάνουν και κάθε διαδικασία που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Συμμετέχοντα ή τυχόν υποκατάστημά του στην [χώρα]- στις
οποίες μπορεί να υποβληθεί ο Συμμετέχων στη [χώρα],
είναι οι ακόλουθες: [απαρίθμηση των διαδικασιών στην
αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική]
(εφεξής, από κοινού, "Διαδικασίες Αφερεγγυότητας").
Πέραν των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο Συμμετέχων, οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο ή τυχόν
υποκατάστημα του στη [χώρα] μπορεί να υποβληθεί
στη [χώρα] σε [να γίνει αναφορά τυχόν χρεοστασίου,
αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, βάσει της οποίας μπορεί να ανασταλούν οι
πληρωμές προς ή/και από τον Συμμετέχοντα ή να επιβληθούν περιορισμοί σε σχέση με τις εν λόγω πληρωμές
ή ανάλογων διαδικασιών, περιλαμβανομένης της λήψης
μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ανάλογων με
τα οριζόμενα στην οδηγία 2014/59/ΕΕ, στην αυθεντική
γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική] (εφεξής, από
κοινού, "Διαδικασίες").
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3.2.β. Συνθήκες περί αφερεγγυότητας
Η [χώρα] ή ορισμένες πολιτικές υποδιαιρέσεις της
[χώρα], όπως προσδιορίζονται, αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στις ακόλουθες συνθήκες περί αφερεγγυότητας: [να αναφερθεί, κατά περίπτωση, ποιες από αυτές
επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την παρούσα
γνωμοδότηση].».
ια) Το προσάρτημα IV τροποποιείται ως εξής:
i) Στην παράγραφο 6 με τίτλο «Επεξεργασία έκτακτης
ανάγκης», τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«α) Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το κρίνει αναγκαίο,
προβαίνει σε επεξεργασία έκτακτης ανάγκης των εντολών πληρωμής, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης της ΕΚΠ. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχεται στους συμμετέχοντες και τα επικουρικά συστήματα
μόνον ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών. Η Τράπεζα της
Ελλάδος ενημερώνει τους συμμετέχοντες και τα επικουρικά συστήματα σχετικά με την έναρξη της επεξεργασίας
έκτακτης ανάγκης με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας.
β) Κατά την επεξεργασία έκτακτης ανάγκης, οι εντολές
πληρωμής υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες και
εγκρίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, τα
επικουρικά συστήματα μπορούν να υποβάλλουν αρχεία
που περιέχουν οδηγίες πληρωμής, τα οποία η Τράπεζα
της Ελλάδος μπορεί να αναρτά στη λειτουργία έκτακτης
ανάγκης.».
ii) Στην παράγραφο 6 με τίτλο «Επεξεργασία έκτακτης
ανάγκης», τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«δ) Οι πληρωμές που απαιτούνται για την αποφυγή
του συστημικού κινδύνου, θεωρούνται «κρίσιμες» και η
Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αποφασίσει να προβεί
σε επεξεργασία έκτακτης ανάγκης αυτών.
ε) Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν απευθείας στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης εντολές πληρωμής για επεξεργασία έκτακτης ανάγκης, οι δε πληροφορίες παρέχονται
στους δικαιούχους πληρωμής μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).
Τα επικουρικά συστήματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος αρχεία με οδηγίες πληρωμής προς ανάρτηση
στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης και εξουσιοδοτούν
προς τούτο την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατ’ εξαίρεση, η
Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να εισάγει πληρωμές
για λογαριασμό συμμετεχόντων με μη αυτόματο τρόπο.
Πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα λογαριασμών καθώς και τις χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές μπορούν
να ληφθούν μέσω της Τράπεζα της Ελλάδος.».
iii) Στην παράγραφο 7 με τίτλο «Βλάβες που σχετίζονται με συμμετέχοντες ή επικουρικά συστήματα», το
στοιχείο α) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«α) Σε περίπτωση που ορισμένος συμμετέχων αντιμετωπίζει πρόβλημα που δεν του επιτρέπει να προβαίνει
στον διακανονισμό πληρωμών μέσω του TARGET2, είναι
ο ίδιος υπεύθυνος για την επίλυση του προβλήματος.
Ειδικότερα, ο συμμετέχων μπορεί να προσφύγει σε εσωτερικές λύσεις ή στις λειτουργίες της ΜΠΕ, δηλαδή σε
εφεδρικές πληρωμές αναδιανομής ρευστότητας και εφεδρικές πληρωμές έκτακτης ανάγκης (π.χ. CLS, EUR01).».
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ιβ) Στο προσάρτημα VI, η τρίτη και τέταρτη σειρά του
πίνακα της παραγράφου 13 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«
Εντολές μεταφοράς
14,1
ανά
ρευστότητας από ΕΛΜ του
λεπτά του
μεταφορά
T2S σε ΕΛΜ του T2S
ευρώ
Κινήσεις υπολοίπου
(δηλαδή απαγόρευση και
9,4 λεπτά ανά
άρση απαγόρευσης διάθεσης
του ευρώ συναλλαγή
ρευστότητας, δέσμευση
ρευστότητας κ.λπ.)
».
3. Το Παράρτημα II τροποποιείται, ως εξής:
α) Το άρθρο 1 τροποποιείται, ως εξής:
i) O ορισμός της έννοιας «μονάδα πληροφόρησης και
ελέγχου», αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«- "μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)"
(Information and Control Module -ICM): η μονάδα της
ΕΚΠ, η οποία επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού
ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση
και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές
μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση
ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,».
ii) Προστίθενται στο τέλος των ορισμών οι ακόλουθοι
νέοι ορισμοί, ως εξής:
« - "επιχείρηση επενδύσεων (investment firm)": επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4
στοιχείο 1α) του ν. 4514/2018, εξαιρουμένων των ιδρυμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
του ν. 4514/2018, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω
επιχείρηση επενδύσεων:
α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και τελεί υπό την εποπτεία αναγνωρισμένης αρμόδιας αρχής, η οποία έχει
οριστεί κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και
β) δικαιούται να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 2, 3, 6 και 7 του τμήματος Α του
Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018,»
- "λειτουργία έκτακτης ανάγκης" (Contingency
Solution): η λειτουργία της ΕΚΠ, βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων και πολύ κρίσιμων
πληρωμών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.».
β) Στο άρθρο 5 η παράγραφος 2 τροποποιείται, ως
εξής:
i) To στοιχείο α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση
των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης των κρατών μελών»
ii) To στοιχείο γ) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«γ) i) επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες στην
Ένωση ή στον ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην
Ένωση ή στον ΕΟΧ και
ii) επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες εκτός
του ΕΟΧ, οι οποίες ενεργούν μέσω υποκαταστήματος
εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ-».
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γ) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο β), η περίπτωση ii) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«ii) προκειμένου για πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση
επενδύσεων, που έχει εγκατάσταση εκτός του ΕΟΧ και
ενεργεί μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην
Ένωση ή τον ΕΟΧ, να υποβάλλει γνωμοδότηση σχετικά
με το οικείο εθνικό δίκαιο, με βάση το υπόδειγμα του
προσαρτήματος III, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει
ήδη λάβει τις παρεχόμενες στην εν λόγω γνωμοδότηση
πληροφορίες και δηλώσεις σε άλλο πλαίσιο.».
δ) Στο άρθρου 10, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται,
ως ακολούθως:
«9. Οι κάτοχοι ΕΛΜ του T2S ενημερώνουν αμέσως την
Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης σε σχέση με τους ίδιους ή σε
περίπτωση που εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων, κατά την έννοια της οδηγίας
2014/59/ΕΕ ή άλλης ανάλογης νομοθεσίας.».
ε) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται, ως
ακολούθως:
«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας σε όλους τους κατόχους
ΕΛΜ του T2S ή/και σε κατόχους ΕΛΜ του T2S που η ίδια
θεωρεί κρίσιμους, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο ή την πρόληψη της απάτης.».
(στ) Στο άρθρο 27 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) του
πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων των KT, με αρμοδιότητα εποπτείας, εξυγίανσης και επίβλεψης, στον αναγκαίο για την εκτέλεση
των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν
παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο.».
ζ) Στο προσάρτημα III, υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country
opinion) για εκτός ΕΟΧ κατόχους ΕΛΜ του T2S στο
TARGET2», το σημείο 3.2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«3.2. Γενικά ζητήματα που άπτονται της αφερεγγυότητας και της διαχείρισης κρίσεων
3.2.α) Είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαχείρισης κρίσεων
Τα μόνα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού συμβιβασμού ή της
αναδιοργάνωσης) - οι οποίες, για τους σκοπούς της παρούσας γνωμοδότησης, περιλαμβάνουν και κάθε διαδικασία που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του κατόχου
ΕΛΜ του T2S ή τυχόν υποκατάστημά του στην [χώρα]στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ο κάτοχος ΕΛΜ του
T2S στη [χώρα], είναι οι ακόλουθες: [απαρίθμηση των
διαδικασιών στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση
στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, "διαδικασίες αφερεγγυότητας").
Πέραν των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο κάτοχος
ΕΛΜ του T2S, οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο
ή τυχόν υποκατάστημα του στη [χώρα] μπορεί να υποβληθεί στη [χώρα] σε [να γίνει αναφορά τυχόν χρεοστασίου, αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης
διαδικασίας, βάσει της οποίας μπορεί να ανασταλούν
οι εντολές πληρωμής προς ή/και από τον κάτοχο ΕΛΜ
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του T2S ή να επιβληθούν περιορισμοί σε σχέση με τις εν
λόγω εντολές πληρωμής ή ανάλογων διαδικασιών, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ανάλογων με τα οριζόμενα στην οδηγία
2014/59/ΕΕ, στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση
στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, "διαδικασίες").
3.2. β) Συνθήκες περί αφερεγγυότητας
Η [χώρα] ή ορισμένες πολιτικές υποδιαιρέσεις της
[χώρα], όπως προσδιορίζονται, αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στις ακόλουθες συνθήκες περί αφερεγγυότητας: [να αναφερθεί, κατά περίπτωση, ποιες από αυτές
επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την παρούσα
γνωμοδότηση].».
η) Στο προσάρτημα VI η τρίτη και η τέταρτη σειρά του
πίνακα αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«
Εντολές μεταφοράς
14,1
ανά
ρευστότητας από ΕΛΜ του
λεπτά του
μεταφορά
T2S σε ΕΛΜ του T2S
ευρώ
Κινήσεις υπολοίπου
(δηλαδή απαγόρευση και
9,4 λεπτά ανά
άρση απαγόρευσης διάθεσης
του ευρώ συναλλαγή
ρευστότητας, δέσμευση
ρευστότητας κ.λπ.)
».
4. Το Παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 τροποποιείται, ως
εξής:
i) To στοιχείο α) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«α) υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση
των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης των κρατών μελών»
ii) To στοιχείο γ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) i) επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες στην
Ένωση ή στον ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην
Ένωση ή στον ΕΟΧ και
ii) επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες εκτός
του ΕΟΧ, οι οποίες ενεργούν μέσω υποκαταστήματος
εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ-».
β) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο β), η περίπτωση ii) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«ii) προκειμένου για πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση
επενδύσεων που έχει εγκατάσταση εκτός του ΕΟΧ και
ενεργεί μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην
Ένωση ή τον ΕΟΧ, να υποβάλλει γνωμοδότηση σχετικά
με το οικείο εθνικό δίκαιο, με βάση το υπόδειγμα του
προσαρτήματος ΙΙ, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει
ήδη λάβει τις παρεχόμενες στην εν λόγω γνωμοδότηση
πληροφορίες και δηλώσεις σε άλλο πλαίσιο».
γ) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται, ως
ακολούθως:
«8. Οι κάτοχοι ΕΛΜ του TIPS ενημερώνουν αμέσως την
Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης σε σχέση με τους ίδιους ή σε
περίπτωση που εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα πρόλη-
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ψης ή διαχείρισης κρίσεων, κατά την έννοια της οδηγίας
2014/59/ΕΕ ή άλλης ανάλογης νομοθεσίας.».
δ) Το άρθρο 21 τροποποιείται, ως εξής:
i) H παράγραφος 5 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«5. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας σε όλους τους κατόχους
ΕΛΜ του TIPS, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή την πρόληψη της απάτης.».
ii) Προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως ακολούθως:
«6. Οι κάτοχοι ΕΛΜ του TIPS που χρησιμοποιούν οντότητες εντολείς σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2
ή 3, ή επιτρέπουν πρόσβαση στον οικείο ΕΛΜ του TIPS,
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, θεωρείται ότι
έχουν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που απορρέει από την
εν λόγω χρήση ή πρόσβαση, σύμφωνα με τις πρόσθετες
απαιτήσεις ασφαλείας που τους επιβάλλονται.»
ε) Στο άρθρο 26, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται, ως
ακολούθως:
«4. Σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος αναστείλει ή διακόψει τη συμμετοχή κατόχου ΕΛΜ του TIPS
στο TARGET2-GR σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2,
ενημερώνει αμέσως τις άλλες KT και τους κατόχους λογαριασμού ΜΠ σε όλες τις συνιστώσες του TARGET2 για
την αναστολή ή τη διακοπή με μήνυμα ευρυεκπομπής
ΜΠΕ. Το μήνυμα αυτό θεωρείται ότι έχει εκδοθεί από την
οικεία KT του κατόχου λογαριασμού ΜΠ που το έλαβε.
Οι κάτοχοι συνδεδεμένου λογαριασμού ΜΠ έχουν την
ευθύνη να ενημερώνουν τους οικείους κατόχους συνδεδεμένων ΕΛΜ του TIPS για την αναστολή ή διακοπή της
συμμετοχής οποιουδήποτε κατόχου ΕΛΜ του TIPS στο
TARGET2-GR.
Σε περίπτωση που η αναστολή ή διακοπή της συμμετοχής κατόχου ΕΛΜ του TIPS στο TARGET2-GR λάβει χώρα
εντός του χρονικού περιθωρίου εργασιών τεχνικής συντήρησης, το σχετικό μήνυμα ευρυεκπομπής ΜΠΕ αποστέλλεται μετά από την έναρξη της ημερήσιας επεξεργασίας της επόμενης εργάσιμης ημέρας του TARGET2.».
στ) Στο άρθρο 29 παράγραφος 3, το στοιχείο γ) του
πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων και των KT, με αρμοδιότητα εποπτείας, εξυγίανσης και επίβλεψης, στον αναγκαίο για την εκτέλεση
των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν
παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο.».
ζ) Στο προσάρτημα ΙΙ, υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country
opinion) για εκτός ΕΟΧ κατόχους ΕΛΜ του TIPS στο
TARGET2», το σημείο 3.2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«3.2. Γενικά ζητήματα που άπτονται της αφερεγγυότητας και της διαχείρισης κρίσεων
3.2.α) Είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαχείρισης κρίσεων
Τα μόνα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού συμβιβασμού ή της
αναδιοργάνωσης) - οι οποίες, για τους σκοπούς της παρούσας γνωμοδότησης, περιλαμβάνουν και κάθε διαδικασία που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του κατόχου
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ΕΛΜ του TIPS ή τυχόν υποκατάστημά του στην [χώρα]στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ο κάτοχος ΕΛΜ του
TIPS στη [χώρα], είναι οι ακόλουθες: [απαρίθμηση των
διαδικασιών στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση
στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, "διαδικασίες αφερεγγυότητας").
Πέραν των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο κάτοχος
ΕΛΜ του TIPS, οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο
ή τυχόν υποκατάστημά του στη [χώρα] μπορεί να υποβληθεί στη [χώρα] σε [να γίνει αναφορά τυχόν χρεοστασίου, αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης
διαδικασίας, βάσει της οποίας μπορεί να ανασταλούν οι
εντολές πληρωμής προς ή/και από τον κάτοχο ΕΛΜ του
TIPS ή να επιβληθούν περιορισμοί σε σχέση με τις εν
λόγω εντολές πληρωμής ή ανάλογων διαδικασιών, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ανάλογων με τα οριζόμενα στην οδηγία
2014/59/ΕΕ, στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση
στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, "διαδικασίες").
3.2. β) Συνθήκες περί αφερεγγυότητας
Η [χώρα] ή ορισμένες πολιτικές υποδιαιρέσεις της
[χώρα], όπως προσδιορίζονται, αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στις ακόλουθες συνθήκες περί αφερεγγυότητας: [να αναφερθεί, κατά περίπτωση, ποιες από αυτές
επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την παρούσα
γνωμοδότηση].».
5. Στο Παράρτημα III, στην παράγραφο 2, υπό τον τίτλο
«Αποδεκτές οντότητες», το στοιχείο β) αντικαθίσταται,
ως ακολούθως:
«β) σε υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή
περιφερειακής διοίκησης κρατών μελών και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα κρατών μελών, οι οποίοι είναι
εξουσιοδοτημένοι να τηρούν λογαριασμούς πελατών».
6. Το Παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 με τίτλο «Ορισμοί» τροποποιείται,
ως εξής:
i) O αριθμ. (7) ορισμός αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«(7) «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)»
(Information and Control Module - ICM): η μονάδα της
ΕΚΠ, η οποία επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού
ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση
και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές
μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση
ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,».
ii) Προστίθεται στο τέλος νέος ορισμός αριθμ. 15, ως
ακολούθως:
«(15) «λειτουργία έκτακτης ανάγκης» (Contingency
Solution): η λειτουργία της ΕΚΠ, βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων και πολύ κρίσιμων
πληρωμών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.».
β) Στην παράγραφο 18 με τίτλο «Κατάλογος προμηθειών και τιμολόγηση», η τρίτη και τέταρτη σειρά του
πίνακα στην περίπτωση iii) του στοιχείου δ) της υποπαραγράφου 1, αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
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«
Εντολές μεταφοράς
14,1
ανά
ρευστότητας από ΕΛΜ του
λεπτά του
μεταφορά
T2S σε ΕΛΜ του T2S
ευρώ
Κινήσεις υπολοίπου
(δηλαδή απαγόρευση και
9,4 λεπτά ανά
άρση απαγόρευσης διάθεσης
του ευρώ συναλλαγή
ρευστότητας, δέσμευση
ρευστότητας κ.λπ.)
».
7. Στο άρθρο 4 του Παραρτήματος VI, το σημείο 14
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«
14. Το άρθρο 28 τροποποιείται, ως ακολούθως:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση
μέσω διαδικτύου, διενεργούν επαρκείς ελέγχους ασφαλείας, ιδίως τους καθοριζόμενους στο προσάρτημα ΙΑ
του παραρτήματος VI, για την προστασία των συστημάτων τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και
χρήση. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική
ευθύνη για την επαρκή προστασία του εμπιστευτικού
χαρακτήρα, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας
των συστημάτων τους.»
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«4. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση
μέσω διαδικτύου, υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος την οικεία υπεύθυνη δήλωση του TARGET2.» και
γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:
«6. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση
μέσω διαδικτύου, ενημερώνουν αμέσως την Τράπεζα της
Ελλάδος για κάθε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την
εγκυρότητα των πιστοποιητικών, ιδίως τις περιπτώσεις
που περιγράφονται στο προσάρτημα ΙΑ του παραρτήματος VI, συμπεριλαμβανομένης ιδίως τυχόν απώλειας
ή αθέμιτης χρήσης.».
».
8. Το σύνολο των υποσημειώσεων του Κανονισμού,
περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων του, όπως
τροποποιείται με την παρούσα Πράξη, αναριθμούνται
καταλλήλως.
Κατά τα λοιπά, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR παραμένει αμετάβλητος.
Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ
την 17η Νοεμβρίου 2019.
Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως .
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02041751511190008*

