ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (LEI)

O αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (εφεξής «LEI»: Legal Entity Identifier) θεσπίζεται για τον
προσδιορισμό της ταυτότητας Νομικών Προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές
στο πλαίσιο υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το σχετικό κανονιστικό
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΡΙΣΜΟΣ LEI ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειδικότερα, ο LEI είναι ένας 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός που εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO
17442. Ο εν λόγω κωδικός επιτρέπει την σαφή και μοναδική ταυτοποίηση Νομικών Προσώπων τα οποία
συμμετέχουν στις χρηματοοικονομικές αγορές και συνδέεται με ένα σύνολο βασικών πληροφοριών της
νομικής οντότητας, μεταξύ άλλων, όνομα και διεύθυνση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα LEI μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της LEI ROC
(www.leiroc.org) που αποτελεί την εποπτική αρχή που συντονίζει και εποπτεύει την έκδοση των κωδικών LEI
και του GLEIF (www.gleif.org), διεθνούς οργανισμού που παρακολουθεί την έκδοση των κωδικών.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ LEI
Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) που
τίθεται σε εφαρμογή από 03/01/2018, όποιο Νομικό Πρόσωπο διενεργεί οποιουδήποτε είδους συναλλαγές
επί χρηματοπιστωτικών μέσων υποχρεούται να κατέχει ενεργό κωδικό LEI. Ο κωδικός LEI θα χρησιμεύσει ως
αναγνωριστικό στοιχείο για τη συναλλαγή. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα υποχρέωση
είναι δεσμευτική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη συναλλαγή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συνεχίσουν να εκτελούν τις
αντίστοιχες συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μετά την καθορισμένη ημερομηνία θα πρέπει να
γνωστοποιήσουν έγκαιρα τον κωδικό LEI τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής «η Τράπεζα»)
και συγκεκριμένα, έως και την 31/12/2017. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κωδικό LEI θα πρέπει να
προβούν σε έκδοση και κατόπιν σε γνωστοποίησή του στη Τράπεζα έως την ίδια ημερομηνία. Επιπρόσθετα,
χρειάζεται να φροντίζουν για την διατήρηση της ισχύος του, ανανεώνοντάς τον έγκαιρα σε ετήσια βάση.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Τράπεζα δεν θα είναι σε θέση να παράσχει στα Νομικά Πρόσωπα από 3/1/2018
τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα μέχρις ότου της
γνωστοποιηθεί ο κωδικός LEI.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ LEI
Η έκδοση του κωδικού LEI πραγματοποιείται μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένων και πιστοποιημένων φορέων
παροχής των κωδικών LEI, των επονομαζόμενων Local Operating Units (LOUs). Οποιαδήποτε νομική οντότητα
μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης LEI σε οποιονδήποτε διεθνή πιστοποιημένο οργανισμό έκδοσης LEI
(LOU) της επιλογής της. Ο αναλυτικός κατάλογος των πιστοποιημένων φορέων μπορεί να βρεθεί στην
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Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα, ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της υπηρεσίας AξΙΑlei,
παρέχει στα υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα τη δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικό LEI με την διαδικασία του
assisted registration. Η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.
(ATHEXCSD) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον όμιλο London Stock Exchange μέσω
της πλατφόρμας Unavista. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα
http://www.helex.gr/el/axialei
Τα ενδιαφερόμενα Νομικά Πρόσωπα, πριν προβούν σε αίτημα έκδοσης LEI, χρειάζεται να επιβεβαιώσουν ότι
δεν διαθέτουν ήδη κωδικό.
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