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1 Δομή Ιστοτόπου 
Οι σελίδες που απαρτίζουν τον ιστότοπο έχουν την ακόλουθη δομή. Η ιεραρχία 

παρουσιάζει το βασικό τρόπο προσπέλασης της κάθε σελίδας. Οι σελίδες που βρίσκονται 

στη «ρίζα» είναι προσπελάσιμες από έξω από τον ιστότοπο.  

o Αρχική Σελίδα | Home Page 

Είναι η αρχική σελίδα που εμφανίζεται στο χρήστη όταν καλεί την υπηρεσία. 

 Σελίδα Αρχικοποίησης Κωδικού Πρόσβασης  

Ειδική σελίδα για να μπορεί ο χρήστης να ζητήσει αποστολή νέου password, 

στην περίπτωση που το έχει ξεχάσει και δεν μπορεί να συνδεθεί. 

 Σελίδα Αίτησης Εγγραφής  

Είναι η σελίδα μέσω της οποίας γίνεται η εγγραφή ενός νέου χρήστη (Reporting 

Person). 

 Σελίδα Υποδοχής | Reception Page 

Είναι η σελίδα που εμφανίζεται μετά από επιτυχές login του χρήστη και η οποία 
του δίνει πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής. 

 Σελίδα Υποβολής Κοινοποίησης 

Μέσω της σελίδας αυτής, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει Κοινοποιήσεις 
Καθαρών Ανοιχτών Θέσεων (Notifications). 

 Σελίδα Προβολής Κοινοποιήσεων 

Μέσω της σελίδας αυτής ο χρήστης μπορεί να προβάλλει τα Notification 
που έχει υποβάλλει στο παρελθόν, με κριτήρια διάστημα ημερομηνιών 

ή/και εκδότη.  

 Σελίδα Υποβολής Αυτοματικοποιημένων Κοινοποιήσεων 

Μέσω της σελίδας αυτής ο χρήστης μπορεί να υποβάλει μαζικά 
κοινοποιήσεις μέσω αρχείου με τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 Σελίδα Υποβολής Ακύρωσης 

Μέσω της σελίδας αυτής μπορούμε να υποβάλουμε Ακυρώσεις. 

 Σελίδα Προβολής Ακυρώσεων 

Μέσω της σελίδας αυτής ο χρήστης μπορεί να προβάλλει τις ακυρώσεις 
που έχει υποβάλλει στο παρελθόν, με κριτήρια διάστημα ημερομηνιών 

ή/και εκδότη.  

 Σελίδα Υποβολής Κοινοποίησης μετά από Ακύρωση 

Μέσω της σελίδας αυτής ο χρήστης μπορεί να υποβάλει κοινοποίηση βάση 

κάποιας ακυρωμένης κοινοποίησης 

 Σελίδα Υποβολής Εξουσιοδότησης 

Μέσω της σελίδας αυτής, ο χρήστης υποβάλλει αίτηση για να αποκτήσει 
δικαίωμα υποβολής Δηλώσεων Καθαρών Ανοικτών Θέσεων για τρίτα 
πρόσωπα. 

 Σελίδα Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων 

Μέσω της σελίδας αυτής, ο χρήστης μπορεί να προβάλλει τις 

εξουδιοδοτήσεις τρίτων προσώπων, να δει την κατάστασή τους και να 
στείλλει αίτημα για κατάργηση της εξουσιοδότησης. 
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 Σελίδα Ανάκλησης Εξουσιοδότησης 

Μέσω της σελίδας αυτής ο χρήστης μπορεί να κάνει ανάκληση για κάποια 

εξουσιοδότηση που του είχε γίνει. 

 Σελίδα Προσωπικών Στοιχείων 

Μέσω της σελίδας αυτής, ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει (κάποια από) 
τα προσωπικά του στοιχεία. 

 Σελίδα Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης 

Μέσω της σελίδας αυτής, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το password του. 
Η σελίδα αυτή εμφανίζεται και αυτόματα, αμέσως μετά την (κάθε) πρώτη 

σύνδεση του χρήστη, έπειτα από αρχικοποίηση (ή δημιουργία) password 
για αυτόν από το σύστημα. 

 Σελίδα Αλλαγής Email 

Μέσω της σελίδας αυτής, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το email του. 
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2 Αρχική Σελίδα 

 

Η παραπάνω σελίδα είναι αρχική οθόνη της εφαρμογής. Στα αριστερά της οθόνης, 

εμφανίζεται το menu επιλογών των επισκεπτών (που δεν έχουν καταχωρηθεί ως  χρήστες 

της εφαρμογής). Οι διαθέσιμες επιλογές από το menu που εμφανίζεται στα αριστερά της 

οθόνης περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Επιλογή Menu Περιγραφή Λειτουργίας 

Αρχική Σελίδα Εμφανίζει την παρούσα σελίδα 

Νομοθεσία Χχχ 

Οδηγίες Χχχ 

Έντυπα Χχχ 

 

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να καλέσετε τις εξής ενέργειες: 

 Αν είστε Καταχωρημένος Χρήστης της εφαρμογής: 

o Σύνδεση στο Σύστημα Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων. 

o Αρχικοποίηση Κωδικού Πρόσβασης (Rest Password). 

 Αν είστε Νέος Χρήστης: 

o Αίτηση Εγγραφής στο Σύστημα Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων. 

Οι ανωτέρω ενέργειες αναλύονται στις επόμενες υποπαραγράφους. 
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2.1 Σύνδεση στο Σύστημα Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων 
Συμπληρώνουμε τα πεδία Όνομα Χρήστη/Username και Κωδικό Πρόσβασης/Password, 

εφόσον έχουμε κάνει Αίτηση Εγγραφής στο σύστημα και μας έχουν δοθεί οι παραπάνω 

πληροφορίες. 

2.2 Αρχικοποίηση Κωδικού Πρόσβασης (Reset Password) 
Πατώντας την παραπάνω επιλογή μπορούμε να αρχικοποιήσουμε τον κωδικό πρόσβασής 

μας, στην περίπτωση που τον έχουμε ξεχάσει. Η οθόνη που εμφανίζεται είναι η 

παρακάτω: 

 
Σε αυτήν την οθόνη συμπληρώνουμε το Όνομα Χρήστη που μας έχει δοθεί από το 

σύστημα, τον Κωδικό επαλήθευσης που εμφανίζεται και τέλος πατάμε το κουμπί 

Αποστολή. Στη συνέχεια το σύστημα αποστέλει αυτόματα το νέο Κωδικό Πρόσβασης στο 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), που έχουμε δηλώσει στο σύστημα. 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Όνομα Χρήστη Πεδίο όπου μπαίνει το όνομα χρήστη σας. 

Κωδικός Επαλήθευσης Εμφανίζεται εικόνα η οποία περιέχει έναν παραμορφωμένο κωδικό 

(για αποφυγή αυτοματοποιημένων αιτήσεων) 

Κωδικός Επαλήθευσης  Πεδίο στο οποίο ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τον κωδικό που 

βλέπει στην αντίστοιχη εικόνα. Ο κωδικός που εμφανίζεται στην 

εικόνα με τον κωδικό που θα εισάγει ο χρήστης, θα πρέπει να 

ταυτίζονται για να επιτραπεί το Registration. 

Αποστολή  Αποστέλλουμε στο σύστημα την αίτηση αρχικοποίησης Κωδικού 

Πρόσβασης. 
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2.3 Αίτηση Εγγραφής 
Είναι η πρώτη ενέργεια που γίνεται ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Σύστημα 

Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων. 

 
Η παραπάνω οθόνη εμφανίζεται και περιέχει τα στοιχεία για την εγγραφή στο σύστημα 

Φυσικού Προσώπου.  
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Εάν είστε Εκπρόσωπος Εταιρείας, επιλέγετε στην επιλογή Αιτών το «Εκπρόσωπος 

Εταιρείας» και εμφανίζονται τα ακόλουθα επιπλέον στοιχεία: 

 

 
 

Ο παρακάτω πίνακας επεπεξηγεί τα στοιχεία της οθόνης: 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Προσωπικά Στοιχεία  

Όνομα  Πεδίο όπου μπαίνει το όνομά σας 

Επίθετο  Πεδίο όπου μπαίνει το επίθετό σας 

Ημ/νία Γέννησης  Πεδίο όπου μπαίνει η Ημερ/νία γέννησής σας 

Τόπος Γέννησης  Πεδίο όπου μπαίνει ο τόπος γέννησής σας 

Χώρα Γέννησης  Πεδίο όπου μπαίνει η χώρα γέννησής σας 

Οδός  Πεδίο όπου μπαίνει η οδός σας 

Αριθμός  Πεδίο όπου μπαίνει ο αριθμός της οδούς σας 

Πόλη  Πεδίο όπου μπαίνει η πόλη σας 

Νομός  Πεδίο όπου μπαίνει ο νομός σας 

Χώρα  Πεδίο όπου μπαίνει η χώρα της διευθυνσής σας 

ΤΚ Πεδίο όπου μπαίνει ο Ταχυδρομικός Κώδικάς σας 

Τηλέφωνο  Πεδίο όπου μπαίνει το τηλέφωνό σας 

Φαξ  Πεδίο όπου μπαίνει το FAX σας 

E-mail  Πεδίο όπου μπαίνει το e-mail σας 

Επιβεβαίωση | Verification  (e-mail) Πεδίο όπου πρέπει να επανακαταχωρίσετε το e-mail για 

επιβεβαίωση 

Στοιχεία Εταιρείας (Οταν είναι Εκπρόσωπος Εταιρείας) 

Επωνυμία Εταιρείας Πεδίο όπου μπαίνει η ονομασία της εταιρείας σας 

BIC Πεδίο όπου μπαίνει το BIC της εταιρείας σας 

Οδός  Πεδίο όπου μπαίνει η οδός της εταιρείας σας 

Αριθμός  Πεδίο όπου μπαίνει ο αριθμός της οδούς της εταιρείας σας 

Πόλη  Πεδίο όπου μπαίνει η πόλη της εταιρείας σας 

Νομός  Πεδίο όπου μπαίνει ο νομός της εταιρείας σας 

Χώρα  Πεδίο όπου μπαίνει η χώρα της διευθυνσής της εταιρείας 

σας 

TK Πεδίο όπου μπαίνει ο Ταχυδρομικός Κώδικάς της εταιρείας 

σας 

Αποστολή Αίτησης  

Κωδικός Επαλήθευσης Εμφανίζεται εικόνα η οποία περιέχει έναν 

παραμορφωμένο κωδικό (για αποφυγή 

αυτοματοποιημένων αιτήσεων) 
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Κωδικός Επαλήθευσης  Πεδίο στο οποίο ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τον 

κωδικό που βλέπει στην αντίστοιχη εικόνα. Ο κωδικός 

που εμφανίζεται στην εικόνα με τον κωδικό που θα 

εισάγει ο χρήστης, θα πρέπει να ταυτίζονται για να 

επιτραπεί το Registration. 

Αποστολή  Αποστέλλουμε στο σύστημα τα στοιχεία μας 

 

2.4 Διαδικασία μετά την Αποστολή των στοιχείων μας 
Αφού σταλλούν τα στοιχεία, το σύστημα αυτόματα θα δημιουργήσει το Όνομα Χρήστη 

(Username) και θα το στείλλει στη διεύθυνση email που δηλώσατε. Στο ίδιο email θα 

υπάρχει και ένα link, το οποίο θα επιβεβαιώσει την Αίτηση Εγγραφής που μόλις κάνατε και 

θα δημιουργήσει τον Κωδικό Πρόσβασής σας, τον οποίο και θα αποστείλλει με νέο email. 

Με αυτόν τον τρόπο, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, μπορείτε να συνδεθείτε 

στο Σύστημα, καταχωρώντας στην Αρχική Σελίδα το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό 

Πρόσβασης που παραλάβατε από τα 2 αυτά e-mail.  

Σημειώστε ότι κατά την πρώτη σύνδεσή σας στο Σύστημα, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε 

τον Κωδικό Πρόσβασής σας, με έναν της επιλογής σας. 
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3 Εισαγωγή στο Σύστημα Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων 
 

3.1 Πρώτη φορά που πραγματοποιείται εισαγωγή στο σύστημα 

Την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε, για λόγους ασφαλείας θα μας ζητηθεί να 

αλλάξουμε τον Κωδικό Πρόσβασης / Password. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τον Κωδικό Πρόσβασης ώστε να είναι δύσκολο 

κάποιος τρίτος να μπορέσει να εισέλθει με τα στοιχεία μας στο σύστημα. Οι κανόνες αυτοί 

εμφανίζονται στην σελίδα. 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Τρέχων Κωδικός 

Πρόσβασης/Password 

Πεδίο όπου μπαίνει ο τρέχων Κωδικός πρόσβασης 

Νέος Κωδικός 

Πρόσβασης/Password 

Πεδίο όπου μπαίνει ο νέος Κωδικός πρόσβασης 

Επιβεβαίωση Κωδικού 

Πρόσβασης/Password 

Πεδίο στο οποίο ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει ξανά τον 

νέο Κωδικό Πρόσβασης 

Αλλαγή Πατάμε το κουμπί Αλλαγή για να καταχωρίσουμε τον νέο 

Κωδικό Πρόσβασης 

 



 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  -  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση: 1.0 30/09/2013 

 

  Σελίδα 10 | 35 

 
 

Στη συνέχεια αν η αλλαγή πραγματοποιηθεί επιτυχώς εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, η 

οποία μας ενημερώνει για την αλλαγή και παρέχει ένα link ώστε να μας οδηγήσει στην 

αρχική οθόνη εισαγωγής στο Σύστημα για να μπούμε με το νέο Κωδικό Πρόσβασης. 
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3.2 Σελίδα Υποδοχής 

 

Αυτή είναι η κεντρική σελίδα του Συστήματος Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων. 

Όλες οι ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε  από αυτή την σελίδα παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

o Κοινοποιήσεις 

 Υποβολή Κοινοποίησης 

 Προβολή Κοινοποιήσεων 

 Υποβολή Αυτοματικοποιημένων Κοινοποιήσεων 

o Ακυρώσεις 

 Υποβολή Ακύρωσης 

 Προβολή Ακυρώσεων 

 Υποβολή Κοινοποίησης μετά από Ακύρωση 

o Εξουσιοδοτήσεις 

 Υποβολή Εξουσιοδότησης 

 Διαχείριση Εξουσιοδότησης 

 Ανάκληση Εξουσιοδότησης 

o Διαχείριση Λογαριασμού 

 Στοιχεία 

 Κωδικός Πρόσβασης / Password 
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 Email 

o Βοήθεια 

 Έντυπα 

 Οδηγίες 

 Νομοθεσία 
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4 Κοινοποιήσεις  

4.1 Υποβολή Κοινοποίησης 
 

 

Από την παραπάνω οθόνη μπορούμε να υποβάλουμε μία νέα κοινοποίηση.  

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Υπόχρεος Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Υπόχρεο. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, αν μας έχει εξουσιοδοτησει κάποιος για να 

υποβάλουμε Κοινοποιήσεις, σε αυτό το πεδίο θα εμφανίζονται 

όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπόχρεοι αλλά και το δικό μας 

όνομα. Να σημειωθεί ότι αυτό το πεδίο δεν θα εμφανίζεται, 

αν δεν έχουμε καμία εξουσιοδότηση και αυτόματα το σύστημα 

θα καταχωρεί τον εαυτό μας σαν υπόχρεο. 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο Στο πεδίο αυτό καταχωρούμε το είδος του 

χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι επιλογές είναι α.Μετοχές 

β.Ομόλογα και γ. CDS 

Κωδικός ISIN (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Κωδικό ISIN του εκδότη. 

Εάν δεν γνωρίζουμε τον Κωδικό ISIN τότε μπορούμε να 

επιλέξουμε τον εκδότη μέσω της επωνυμίας του από το πεδίο 
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ακριβώς από κάτω (Πλήρης Επωνυμία) 

Κωδικός Χώρας (για Ομόλογα-

CDS) 

Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε την χώρα όταν πρόκειται για 

ομόλογα – CDS 

Πλήρης Επωνυμία (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε εκδότη σύμφωνα 

με την επωνυμία του. Το πεδίο αυτό είναι συνδεδεμένο με 

τον πεδίο Κωδικός ISIN και οτι επιλέξουμε στην Επωνυμία 

επιλέγεται και το αντίστοιχο ISIN στο πεδίο του Κωδικού ISIN 

Πλήρης Επωνυμία (για 

Ομόλογα-CDS) 

Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε την χώρα από την 

ονομασία της όταν πρόκειται για ομόλογα – CDS 

Ημ/νία Θέσης Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε την ημερομηνία της Καθαρής 

Αρνητικής Θέσης 

Αριθμός ισοδύναμων μετοχών Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνουμε τον αριθμό των 

ισοδύναμων μετοχών. 

% του εκδοθέντος μετοχικού 

κεφαλαίου 

Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα 

και αφορά μόνο τις μετοχές 

Ισοδύναμο Ονομαστικό Ποσό Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνουμε το ισοδύναμο Ονομαστικό 

ποσό όταν πρόκειται γοα ομόλογα - CDS 

Σχόλια Σε αυτό τοπεδίο μπορούμε να συμπληρώσουμε κάποια σχόλια 

σχετικά με την υποβολή. 

Αποστολή Πατώντας αποστολή καταχωρούμε την Καθαρή Αρνητική 

Θέση με τα στοιχεία που έχουμε εισάγει στη σελίδα 
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4.2 Προβολή Κοινοποιήσεων 

 

Από αυτήν την οθόνη μπορούμε να κάνουμε αναζητήσεις για κοινοποιήσεις που έχουμε 

καταχωρίσει με κριτήρια που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Περίοδος Στα πεδία αυτά επιλέγουμε την περίοδο των θέσεων. 

Μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε για μία ημέρα αλλά και για 

περίοδο 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο Στο πεδίο αυτό επιλέγουμε το είδος του χρηματοπιστωτικού 

μέσου. Οι επιλογές είναι α.Μετοχές β.Ομόλογα και γ. CDS 

δ.Όλα 

Υπόχρεος Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Υπόχρεο. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, αν μας έχει εξουσιοδοτησει κάποιος για να 

υποβάλουμε Κοινοποιήσεις, σε αυτό το πεδίο θα εμφανίζονται 

όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπόχρεοι αλλά και το δικό μας 

όνομα. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα υπόχρεο αλλά και την 

επιλογή Όλοι οπότε θα έχουμε αποτελέσματα για όλους τους 

υπόχρεους 

Κωδικός ISIN (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Κωδικό ISIN του εκδότη. 

Εάν δεν γνωρίζουμε τον Κωδικό ISIN τότε μπορούμε να 

επιλέξουμε τον εκδότη μέσω της επωνυμίας του από το πεδίο 

ακριβώς από κάτω (Πλήρης Επωνυμία) Μπορούμε να 

επιλέξουμε ένα εκδότη αλλά και την επιλογή Όλοι οπότε θα 

έχουμε αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 

Κωδικός Χώρας (για Ομόλογα- Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε την χώρα όταν πρόκειται για 
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CDS) ομόλογα – CDS 

Πλήρης Επωνυμία (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε εκδότη σύμφωνα 

με την επωνυμία του. Το πεδίο αυτό είναι συνδεδεμένο με 

τον πεδίο Κωδικός ISIN και οτι επιλέξουμε στην Επωνυμία 

επιλέγεται και το αντίστοιχο ISIN στο πεδίο του Κωδικού 

ISIN.Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε Όλοι οπότε ζητάμε 

αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 

Πλήρης Επωνυμία (για 

Ομόλογα-CDS) 

Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε την χώρα από την 

ονομασία της όταν πρόκειται για ομόλογα – CDS 

Αναζήτηση Πατώντας το κουμπί αυτό κάνουμε εφαρμογή των κριτηρίων 

και μας έρχονται αποτελέσματα σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά 

 

Αποτελέσματα 

Στα αποτελέσματα μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία της θέσης. Αυτά τα στοιχεία 

είναι η ημερομηνία υποβολής, η ημερομηνία θέσης, το χρηματοπιστωτικό μέσο αν η θέση 

αναφέρεται σε μετοχές, ομόλογα ή CDS , στοιχεία του υπόχρεου, η καθαρή αρνητική 

θέση καθώς και σχόλια για την συγκεκριμμένη θέση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  -  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση: 1.0 30/09/2013 

 

  Σελίδα 17 | 35 

 
 

4.3 Υποβολή Αυτοματικοποιημένων Κοινοποιήσεων 

 

Από αυτήν την οθόνη μπορούμε να επιλέξουμε αρχείο τύπου txt και να το αποστείλουμε 

στο σύστημα. Το αρχείο περιέχει εγγραφές όπου επεξεργάζονται και καταχωρούνται στο 

σύστημα. 
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5 Ακυρώσεις  

5.1 Υποβολή Ακύρωσης 

 

Από την παραπάνω σελίδα μπορούμε να κάνουμε ακύρωση μιας κοινοποίησης αφού 

πρώτα πραγματοποιήσουμε αναζήτηση ώστε να βρούμε την κοινοποίηση που θέλουμε να 

ακυρώσουμε. 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Περίοδος Στα πεδία αυτά επιλέγουμε την περίοδο των θέσεων. 

Μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε για μία ημέρα αλλά και για 

περίοδο 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο Στο πεδίο αυτό επιλέγουμε το είδος του χρηματοπιστωτικού 

μέσου. Οι επιλογές είναι α.Μετοχές β.Ομόλογα και γ. CDS 

δ.Όλα 

Υπόχρεος Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Υπόχρεο. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, αν μας έχει εξουσιοδοτησει κάποιος για να 

υποβάλουμε Κοινοποιήσεις, σε αυτό το πεδίο θα εμφανίζονται 

όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπόχρεοι αλλά και το δικό μας 

όνομα. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα υπόχρεο αλλά και την 

επιλογή Όλοι οπότε θα έχουμε αποτελέσματα για όλους τους 

υπόχρεους 

Κωδικός ISIN (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Κωδικό ISIN του εκδότη. 

Εάν δεν γνωρίζουμε τον Κωδικό ISIN τότε μπορούμε να 

επιλέξουμε τον εκδότη μέσω της επωνυμίας του από το πεδίο 

ακριβώς από κάτω (Πλήρης Επωνυμία) Μπορούμε να 
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επιλέξουμε ένα εκδότη αλλά και την επιλογή Όλοι οπότε θα 

έχουμε αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 

Κωδικός Χώρας (για Ομόλογα-

CDS) 

Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε την χώρα όταν πρόκειται για 

ομόλογα – CDS 

Πλήρης Επωνυμία (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε εκδότη σύμφωνα 

με την επωνυμία του. Το πεδίο αυτό είναι συνδεδεμένο με 

τον πεδίο Κωδικός ISIN και οτι επιλέξουμε στην Επωνυμία 

επιλέγεται και το αντίστοιχο ISIN στο πεδίο του Κωδικού 

ISIN.Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε Όλοι οπότε ζητάμε 

αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 

Πλήρης Επωνυμία (για 

Ομόλογα-CDS) 

Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε την χώρα από την 

ονομασία της όταν πρόκειται για ομόλογα – CDS 

Αναζήτηση Πατώντας το κουμπί αυτό κάνουμε εφαρμογή των κριτηρίων 

και μας έρχονται αποτελέσματα προς ακύρωση, σύμφωνα με 

τα κριτήρια αυτά 

 

Αποτελέσματα 

Στα αποτελέσματα μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία της θέσης που επιθυμούμε 

να ακυρώσουμε. Αυτά τα στοιχεία είναι η ημερομηνία υποβολής, η ημερομηνία θέσης, το 

χρηματοπιστωτικό μέσο αν η θέση αναφέρεται σε μετοχές, ομόλογα ή CDS , στοιχεία του 

υπόχρεου, η καθαρή αρνητική θέση καθώς και σχόλια για την συγκεκριμμένη θέση. Τέλος 

υπάρχει το κουμπί Ακύρωση δίπλα σε κάθε εγγραφή που μπορεί να ακυρωθεί, όπου η 

λειτουργία του περιγράφεται παρακάτω.  
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5.1.1 Ακύρωση Κοινοποίησης 

Πατώντας το κουμπί Ακύρωση στα αποτελέσματα, ξεκινάμε την διαδικασία για την 

ακύρωση της Υποβολής. Πρώτα εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης που θέλουμε να ακυρώσουμε. 

 

 

Πατώντας το Αποστολή Ακύρωσης μας εμφανίζεται ένα δεύτερο παράθυρο επιβεβαίωσης 

για την ακύρωση: 
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Πατώντας Ναι σε αυτό το παράθυρο, βγαίνει το παρακάτω μήνυμα που μας ενημερώνει 

ότι η δήλωση ακυρώθηκε 
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5.2 Προβολή Ακυρώσεων 

 

Από αυτήν την σελίδα μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση σε ακυρώσεις που έχουμε κάνει 

στο παρελθόν. 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Περίοδος Στα πεδία αυτά επιλέγουμε την περίοδο των ακυρώσεων. 

Μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε για μία ημέρα αλλά και για 

περίοδο 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο Στο πεδίο αυτό επιλέγουμε το είδος του χρηματοπιστωτικού 

μέσου. Οι επιλογές είναι α.Μετοχές β.Ομόλογα και γ. CDS 

δ.Όλα 

Υπόχρεος Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Υπόχρεο. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, αν μας έχει εξουσιοδοτησει κάποιος για να 

υποβάλουμε Κοινοποιήσεις, σε αυτό το πεδίο θα εμφανίζονται 

όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπόχρεοι αλλά και το δικό μας 

όνομα. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα υπόχρεο αλλά και την 

επιλογή Όλοι οπότε θα έχουμε αποτελέσματα για όλους τους 

υπόχρεους 

Κωδικός ISIN (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Κωδικό ISIN του εκδότη. 

Εάν δεν γνωρίζουμε τον Κωδικό ISIN τότε μπορούμε να 

επιλέξουμε τον εκδότη μέσω της επωνυμίας του από το πεδίο 

ακριβώς από κάτω (Πλήρης Επωνυμία) Μπορούμε να 

επιλέξουμε ένα εκδότη αλλά και την επιλογή Όλοι οπότε θα 

έχουμε αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 
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Κωδικός Χώρας (για Ομόλογα-

CDS) 

Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε την χώρα όταν πρόκειται για 

ομόλογα – CDS 

Πλήρης Επωνυμία (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε εκδότη σύμφωνα 

με την επωνυμία του. Το πεδίο αυτό είναι συνδεδεμένο με 

τον πεδίο Κωδικός ISIN και οτι επιλέξουμε στην Επωνυμία 

επιλέγεται και το αντίστοιχο ISIN στο πεδίο του Κωδικού 

ISIN.Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε Όλοι οπότε ζητάμε 

αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 

Πλήρης Επωνυμία (για 

Ομόλογα-CDS) 

Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε την χώρα από την 

ονομασία της όταν πρόκειται για ομόλογα – CDS 

Αναζήτηση Πατώντας το κουμπί αυτό κάνουμε εφαρμογή των κριτηρίων 

και μας έρχονται αποτελέσματα σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά 

 

Αποτελέσματα 

Στα αποτελέσματα μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία των ακυρώσεων. Αυτά τα 

στοιχεία είναι η ημερομηνία υποβολής ακύρωσης, η ημερομηνία υποβολής κοινοποίησης 

όπου ακυρώθηκε, η ημεριομηνία θέσης, το χρηματοπιστωτικό μέσο αν η ακύρωση 

αναφέρεται σε μετοχές, ομόλογα ή CDS , στοιχεία του υπόχρεου, η καθαρή αρνητική 

θέση καθώς και σχόλια για την συγκεκριμμένη ακύρωση.  
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5.3 Υποβολή Κοινοποίησης Μετά από Ακύρωση 

 

Από την παραπάνω σελίδα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε Υποβολή Κοινοποίησης μετά 

από Ακύρωση. Κάνοντας αναζήτηση σε Ακυρώσεις όπου έχουμε αποστείλει, μπορούμε 

μέσω της ακύρωσης αυτής να υποβάλουμε Κοινοποίηση. 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Περίοδος Στα πεδία αυτά επιλέγουμε την περίοδο των ακυρώσεων. 

Μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε για μία ημέρα αλλά και για 

περίοδο 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο Στο πεδίο αυτό επιλέγουμε το είδος του χρηματοπιστωτικού 

μέσου. Οι επιλογές είναι α.Μετοχές β.Ομόλογα και γ. CDS 

δ.Όλα 

Υπόχρεος Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Υπόχρεο. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, αν μας έχει εξουσιοδοτησει κάποιος για να 

υποβάλουμε Κοινοποιήσεις, σε αυτό το πεδίο θα εμφανίζονται 

όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπόχρεοι αλλά και το δικό μας 

όνομα. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα υπόχρεο αλλά και την 

επιλογή Όλοι οπότε θα έχουμε αποτελέσματα για όλους τους 

υπόχρεους 

Κωδικός ISIN (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε τον Κωδικό ISIN του εκδότη. 

Εάν δεν γνωρίζουμε τον Κωδικό ISIN τότε μπορούμε να 

επιλέξουμε τον εκδότη μέσω της επωνυμίας του από το πεδίο 
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ακριβώς από κάτω (Πλήρης Επωνυμία) Μπορούμε να 

επιλέξουμε ένα εκδότη αλλά και την επιλογή Όλοι οπότε θα 

έχουμε αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 

Κωδικός Χώρας (για Ομόλογα-

CDS) 

Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε την χώρα όταν πρόκειται για 

ομόλογα – CDS 

Πλήρης Επωνυμία (για Μετοχες) Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε εκδότη σύμφωνα 

με την επωνυμία του. Το πεδίο αυτό είναι συνδεδεμένο με 

τον πεδίο Κωδικός ISIN και οτι επιλέξουμε στην Επωνυμία 

επιλέγεται και το αντίστοιχο ISIN στο πεδίο του Κωδικού 

ISIN.Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε Όλοι οπότε ζητάμε 

αποτελέσματα για όλους τους εκδότες 

Πλήρης Επωνυμία (για 

Ομόλογα-CDS) 

Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε την χώρα από την 

ονομασία της όταν πρόκειται για ομόλογα – CDS 

Αναζήτηση Πατώντας το κουμπί αυτό κάνουμε εφαρμογή των κριτηρίων 

και μας έρχονται αποτελέσματα σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά 

 

5.3.1 Υποβολή Κοινοποίησης μετά από Ακύρωση 

Πατώντας το κουμπί Υποβολή Κοινοποίησης μετά από Ακύρωση, εμφανίζεται η παρακάτω 

σελίδα με τα στοιχεία της ακύρωσης, όπου κάνοντας τις αλλαγές που χρειαζόμαστε να 

υποβάλουμε την νέα κοινοποίηση 
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Στην παραπάνω οθόνη μπορούμε να τροποποιήσουμε όλα τα στοιχεία εκτός από το 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο. Τα υπόλοιπα πεδία επεξηγούνται στην ενότητα της Υποβολής 

κοινοποίησης. 

6 Εξουσιοδοτήσεις  

6.1 Υποβολή Εξουσιοδότησης 

 

Από την παραπάνω οθόνη μπορούμε να υποβάλουμε εξουσιοδότηση είτε από Φυσικό 

Πρόσωπο είτε από Εταιρεία. Είναι για τις περιπτώσεις όπου κάποιος τρίτος μας 

εξουσιοδοτεί να υποβάλουμε κοινοποιήσεις για λογαριασμό του. 

Όταν αυτός ο τρίτος είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να συμπληρώσουμε τα παρακάτω 

στοιχεία: 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Προσωπικά Στοιχεία  

Όνομα  Πεδίο όπου μπαίνει το όνομά σας 

Επίθετο  Πεδίο όπου μπαίνει το επίθετό σας 

Ημ/νία Γέννησης  Πεδίο όπου μπαίνει η Ημερ/νία γέννησής σας 

Τόπος Γέννησης  Πεδίο όπου μπαίνει ο τόπος γέννησής σας 

Χώρα Γέννησης  Πεδίο όπου μπαίνει η χώρα γέννησής σας 

Οδός  Πεδίο όπου μπαίνει η οδός σας 

Αριθμός  Πεδίο όπου μπαίνει ο αριθμός της οδούς σας 

Πόλη  Πεδίο όπου μπαίνει η πόλη σας 
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Νομός  Πεδίο όπου μπαίνει ο νομός σας 

Χώρα  Πεδίο όπου μπαίνει η χώρα της διευθυνσής σας 

ΤΚ Πεδίο όπου μπαίνει ο Ταχυδρομικός Κώδικάς σας 

Τηλέφωνο  Πεδίο όπου μπαίνει το τηλέφωνό σας 

Φαξ  Πεδίο όπου μπαίνει το FAX σας 

E-mail  Πεδίο όπου μπαίνει το e-mail σας 

Επιβεβαίωση | Verification  

(e-mail) 

Πεδίο όπου πρέπει να επανακαταχωρίσετε το e-mail για 

επιβεβαίωση 

Στοιχεία Εταιρείας (Οταν είναι Εκπρόσωπος Εταιρείας) 

Επωνυμία Εταιρείας Πεδίο όπου μπαίνει η ονομασία της εταιρείας σας 

BIC Πεδίο όπου μπαίνει το BIC της εταιρείας σας 

Οδός  Πεδίο όπου μπαίνει η οδός της εταιρείας σας 

Αριθμός  Πεδίο όπου μπαίνει ο αριθμός της οδούς της εταιρείας σας 

Πόλη  Πεδίο όπου μπαίνει η πόλη της εταιρείας σας 

Νομός  Πεδίο όπου μπαίνει ο νομός της εταιρείας σας 

Χώρα  Πεδίο όπου μπαίνει η χώρα της διευθυνσής της εταιρείας σας 

TK Πεδίο όπου μπαίνει ο Ταχυδρομικός Κώδικάς της εταιρείας σας 

Αποστολή Αίτησης  

Αποστολή  Αποστέλλουμε στο σύστημα τα στοιχεία μας 

 

Όταν η εξουσιοδότηση είναι από εταιρεία τότε η σελίδα είναι η παρακάτω: 

 

Στοιχείο Οθόνης Περιγραφή Λειτουργίας 

Στοιχεία Εταιρείας (Οταν είναι Εκπρόσωπος Εταιρείας) 

Επωνυμία Εταιρείας Πεδίο όπου μπαίνει η ονομασία της εταιρείας σας 
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BIC Πεδίο όπου μπαίνει το BIC της εταιρείας σας 

Οδός  Πεδίο όπου μπαίνει η οδός της εταιρείας σας 

Αριθμός  Πεδίο όπου μπαίνει ο αριθμός της οδούς της εταιρείας σας 

Πόλη  Πεδίο όπου μπαίνει η πόλη της εταιρείας σας 

Νομός  Πεδίο όπου μπαίνει ο νομός της εταιρείας σας 

Χώρα  Πεδίο όπου μπαίνει η χώρα της διευθυνσής της εταιρείας σας 

TK Πεδίο όπου μπαίνει ο Ταχυδρομικός Κώδικάς της εταιρείας σας 

Στοιχεία Επαφής 

Όνομα  Πεδίο όπου μπαίνει το όνομά σας 

Επίθετο  Πεδίο όπου μπαίνει το επίθετό σας 

Τηλέφωνο  Πεδίο όπου μπαίνει το τηλέφωνό σας 

Φαξ  Πεδίο όπου μπαίνει το FAX σας 

E-mail  Πεδίο όπου μπαίνει το e-mail σας 

Αποστολή Αίτησης  

Αποστολή  Αποστέλλουμε στο σύστημα τα στοιχεία μας 
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6.2 Διαχείριση Εξουσιοδότησης 

 

Στην παραπάνω σελίδα μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις εξουσιοδοτήσεις τις οποίες 

έχουμε κάνει. Επιλέγοντας από το πεδίο Υπόχρεος, τον υπόχρεο όπου θέλουμε να 

τροποποιήσουμε τα στοιχεία του, πατάμε το κουμπί Επεξεργασία και εμφανίζεται η 

παρακάτω σελίδα με τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου: 
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Από αυτή την σελίδα μπορούμε να αλλάξουμε τα στοιχεία που επιθυμούμε και να 

πατήσουμε αποστολή, οπότε καταχωρούνται οι αλλαγές στο σύστημα. 
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6.3 Ανάκληση Εξουσιοδότησης 

 

Από την παραπάνω σελίδα μπορούμε να κάνουμε ανάκληση εξουσιοδότησης. Επιλέγουμε 

από το πεδίο Υπόχρεος, τον υπόχρεο για τον οποίο θέλουμε να κάνουμε ανάκληση της 

εξουσιοδότησης του. Πατώντας το κουμπί Ανάκληση εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα 

επιβεβαίωσης: 
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Σε αυτή την σελίδα πατώντας Ανάκληση, πραγματοποιείται η ανάκληση της 

εξουσιοδότησης και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον για αυτόν τον υπόχρεο 

υποβολές κοινοποιήσεων. Εξακολουθούμε να μπορούμε να δούμε, τι ακριβώς 

κοινοποιήσεις και ακυρώσεις έχουμε κάνει για αυτόν τον υπόχρεο. 
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7 Διαχείριση Λογαριασμού  

7.1 Στοιχεία 

 

Από αυτήν την σελίδα μπορούμε να διαχειριστούμε τα προσωπικά μας στοιχεία και 

πατώντας το κουμπί αποστολή να τα καταχωρίσουμε στο σύστημα. 
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7.2 Κωδικός Πρόσβασης  - Password 

 

Από αυτήν την σελίδα μπορούμε να αλλάξουμε τον Κωδικό Πρόσβασης / Password, που 

έχουμε. Η διαδικασία περιγράφεται παραπάνω στην εισαγωγή στο σύστημα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  -  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση: 1.0 30/09/2013 

 

  Σελίδα 35 | 35 

 
 

7.3 Email 

 

Από την παραπάνω σελίδα μπορούμε να αλλάξουμε το email όπου έχουμε καταχωρημένο 

στο σύστημα. Χρειάζεται για λόγους ασφαλείας να εισάγουμε τον Κωδικό Πρόσβασής μας 

στο σύστημα και το νέο email και την επιβεβαίωση του. 

Κατά τη διαδικασία αλλαγής του email πραγματοποιείται και η αρχικοποίηση του Κωδικού 

Πρόσβασης, όπου μας αποστέλεται στο νέο email που μόλις αλλάξαμε.  


