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I. Πεδίο εφαρμογής 

Ποιος; 

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στα αρχεία καταγραφής 

τιτλοποιήσεων. 

 

Τι; 

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν σε σχέση με την υποχρέωση των αρχείων 

καταγραφής τιτλοποιήσεων να επαληθεύουν ότι η χρήση των επιλογών «No Data» σε μια 

υποβολή δεδομένων δεν καθιστά την υποβολή δεδομένων ανεπαρκώς 

αντιπροσωπευτική των υποκείμενων ανοιγμάτων στην τιτλοποίηση σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τα 

λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων.  

 

Πότε; 

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες 

της ΕΕ και θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ESMA. Η ESMA θα εξετάσει τις 

παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τους σκοπούς της εποπτείας της από την 

1η Ιανουαρίου 2021. 

II. Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί 

Νομοθετικές παραπομπές 

Κανονισμός ESMA Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 

κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (1) 

Κανονισμός για την τιτλοποίηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με 

τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά 

με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και 

τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση 

των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012 (2) 

 

1 ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84. 
2 ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35. 
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Κατ' εξουσιοδότηση 

κανονισμός σχετικά με τα 

λειτουργικά πρότυπα των 

αρχείων καταγραφής 

τιτλοποιήσεων 

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1229 της 

Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019 (3) για τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά 

τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των 

αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων για τη συλλογή, τη 

συγκέντρωση, τη σύγκριση, την πρόσβαση και την 

εξακρίβωση της πληρότητας και της συνέπειας δεδομένων  

Κατ' εξουσιοδότηση 

κανονισμός σχετικά με τις 

απαιτήσεις υποβολής 

στοιχείων τιτλοποιήσεων 

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της 

Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019 ( 4 ) για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των 

πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που 

πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την 

ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ  

Συντομογραφίες 

ESMA  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 

Ορισμοί 

ισχύουσες επιλογές «No Data»  οι επιλογές «No Data» που ορίζονται στο άρθρο 9 

παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με 

τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων τιτλοποιήσεων, 

εξαιρουμένης της «ND5» 

έκθεση τύπου ανοίγματος οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα από τα παραρτήματα 

II έως XI του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τις 

απαιτήσεις υποβολής στοιχείων τιτλοποιήσεων, οι οποίες 

αναφέρονται σε μια υποβολή δεδομένων για τιτλοποίηση, 

εξαιρουμένων των πληροφοριών σχετικά με τα ανενεργά 

υποκείμενα ανοίγματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 5 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού  

III. Σκοπός 

4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του 

κανονισμού ESMA. Οι στόχοι των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών είναι η θέσπιση 

συνεκτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η διασφάλιση της κοινής, 

ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού για την τιτλοποίηση. Οι παρούσες 

κατευθυντήριες γραμμές επιτυγχάνουν τους εν λόγω σκοπούς περιγράφοντας τα 

 

3 ΕΕ L 289 της 03.09.2020, σ. 335. 
4 ΕΕ L 289 της 03.09.2020, σ. 1. 
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κατώτατα όρια για το πότε η χρήση των επιλογών «No Data» καθιστά την υποβολή 

δεδομένων «ανεπαρκώς αντιπροσωπευτική των υποκείμενων ανοιγμάτων στην 

τιτλοποίηση» κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμού για τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής 

τιτλοποιήσεων. 
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IV. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς 

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, τα αρχεία καταγραφής 

τιτλοποιήσεων πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφώνονται με 

τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 

 

6. Η ESMA θα αξιολογήσει την εφαρμογή των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών από τα 

αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων μέσω της συνεχούς άμεσης εποπτείας της. 

 

Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

7. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν εάν 

συμμορφώνονται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 

V. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κατώτατα όρια 

πληρότητας και συνέπειας των δεδομένων στα αρχεία 

καταγραφής τιτλοποιήσεων 

8. Τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων θα πρέπει να επαληθεύουν ότι οι επιλογές «No 

Data» δεν καθιστούν την υποβολή δεδομένων ανεπαρκώς αντιπροσωπευτική των 

υποκείμενων ανοιγμάτων στην τιτλοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 

στοιχείο δ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων 

καταγραφής τιτλοποιήσεων, καθορίζοντας: 

 

(a) τα ποσοστά στα μεμονωμένα πεδία των ισχυουσών επιλογών «No Data» για κάθε 

έκθεση τύπου ανοίγματος στη συγκεκριμένη υποβολή δεδομένων και  

 

(b) εάν ο αριθμός των εν λόγω ποσοστών υπερβαίνει οποιοδήποτε από τα κατώτατα 

όρια που ισχύουν για τις εν λόγω εκθέσεις τύπου ανοίγματος.  

 

9. Για τους σκοπούς της παραγράφου 8 στοιχείο α), τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων 

θα πρέπει να καθορίζουν τα ποσοστά στα μεμονωμένα πεδία των ισχυουσών επιλογών 

«No Data» για μια έκθεση τύπου ανοίγματος ως εξής: 

 

(a) καθορίζοντας τον αριθμό των ισχυουσών επιλογών «No Data» που αναφέρονται 

σε κάθε πεδίο στην εν λόγω έκθεση τύπου ανοίγματος· και  

 

(b) διαιρώντας κάθε έναν από αυτούς τους αριθμούς πεδίου με τον συνολικό αριθμό 

των υποκείμενων ανοιγμάτων που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση τύπου 

ανοίγματος.  

 

10. Για τους σκοπούς της παραγράφου 8 στοιχείο β), τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων 

θα πρέπει να καθορίζουν εάν ο αριθμός των ποσοστών στα μεμονωμένα πεδία των 

ισχυουσών επιλογών «No Data» για μια έκθεση τύπου ανοίγματος υπερβαίνει τα 

κατώτατα όρια που ισχύουν για την εν λόγω έκθεση τύπου ανοίγματος καθορίζοντας: 
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(a) τον αριθμό των ποσοστών στα μεμονωμένα πεδία στην έκθεση τύπου ανοίγματος 

που είναι: 

 

(i) άνω του 0 % και κάτω του 10 % («ποσοστό εμφάνισης κατώτατου 

ορίου 1»)· και 

(ii) ίσο ή μεγαλύτερο από 10 % («ποσοστό εμφάνισης κατώτατου ορίου 2»)· 

 

(b) εάν το ποσοστό εμφάνισης κατώτατου ορίου 1 υπερβαίνει το κατώτατο όριο 1 που 

ορίζεται στο παράρτημα Α που ισχύει για την εν λόγω έκθεση τύπου ανοίγματος και 

 

(c) εάν το ποσοστό εμφάνισης κατώτατου ορίου 2 υπερβαίνει το κατώτατο όριο 2 που 

ορίζεται στο παράρτημα Α που ισχύει για την εν λόγω έκθεση τύπου ανοίγματος. 

 

11. Εάν σημειωθεί υπέρβαση ενός ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα Α για οποιαδήποτε 

από τις εκθέσεις τύπου ανοίγματος κατά την υποβολή δεδομένων, τα αρχεία καταγραφής 

τιτλοποιήσεων θα πρέπει να θεωρήσουν ότι οι επιλογές «No Data» καθιστούν την 

υποβολή δεδομένων ανεπαρκώς αντιπροσωπευτική των υποκείμενων ανοιγμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων. 

 

12. Παραδείγματα αιτήσεων επαλήθευσης της αντιπροσωπευτικότητας σύμφωνα με τις 

παραγράφους 8 έως 11 για δείγματα εκθέσεων τύπου ανοίγματος για «οικιστικά ακίνητα» 

στο πλαίσιο υποβολής δεδομένων για τιτλοποίηση περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β  
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VI. Παράρτημα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

Κατώτατα όρια που ισχύουν για τις εκθέσεις τύπου ανοίγματος 

Παράρτημα του κατ' 
εξουσιοδότηση 

κανονισμού σχετικά με 
τις απαιτήσεις υποβολής 

στοιχείων 
τιτλοποιήσεων 

Έκθεση τύπου 
ανοίγματος 

Κατώτατο 
όριο 1 

Κατώτατο 
όριο 2 

II Οικιστικά ακίνητα 30 30 

III Εμπορικά ακίνητα 50 50 

IV Εταιρείες 35 35 

V Αυτοκίνητα 15 15 

VI Καταναλωτής 15 15 

VII Πιστωτική κάρτα 10 10 

VIII Χρηματοδοτική μίσθωση 15 15 

IX Εσωτερικά 61 61 

X 
Πρόσθετο ποσό για μη 

εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα  

203 203 

XI 
Εμπορικά χρεόγραφα 

προερχόμενα από 
τιτλοποίηση 

39 39 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

Μέρος 1: Παράδειγμα αίτησης επαλήθευσης της αντιπροσωπευτικότητας ενός δείγματος έκθεσης τύπου ανοίγματος με 

100 υποκείμενα ανοίγματα οικιστικών ακινήτων 

Δάνειο# Κάτοικος Γεωγραφική 
Περιοχή - 
Υπόχρεος 

Κατάσταση 
απασχόλησης 

Πρωτογενές 
εισόδημα 

Επαλήθευση 
πρωτογενούς 
εισοδήματος 

Ημερομηνί
α 

αποστολής 

Ημερομηνία 
λήξης 

Κανάλι 
αποστολής 

Σκοπός Λόγος 
δανειακώ

ν 
υποχρεώ

σεων 
προς 

εισόδημα 
(%) 

Τύπος 
επιτοκίου 

Περιθώριο 
ισχύοντος 
επιτοκίου 

(%) 

Διάστημα 
επαναφορ

άς 
επιτοκίου 

(μήνες) 

Αρχικός 
δείκτης 

δανείου-
αξίας (%) 

1 Y BE351 ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

30 478 EUR ND1 2010-12-17 2026-12-17 ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΓΟΡΑ 5 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,51 3 45 

2 Y BE351 ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

60 324 EUR ND1 2014-05-27 2032-09-17 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΓΟΡΑ 28 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,52 3 50 

3 Y BE351 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

33 678 EUR ND1 2011-02-15 2030-07-09 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΓΟΡΑ 9 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 31 

4 Y BE351 ND1 ND1 ND1 2010-07-04 2032-07-26 ND1 ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 ND1 
5 N BE351 ND1 ND1 ND1 2009-03-05 2027-07-06 ND1 ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 ND1 
6 N BE351 ND1 74 308 EUR ND1 2009-01-10 2025-12-24 ND1 ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 ND1 
7 N BE351 ND1 89 875 EUR ND1 2008-03-19 2029-08-15 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 ND1 
8 N BE201 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
23 304 EUR ND1 2019-11-20 2031-08-15 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
15 ΚΥΜΑΙΝΟ

ΜΕΝΟ 
1,23 6 56 

9 Y BE201 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

27 336 EUR ND1 2017-12-05 2035-07-18 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 27 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 55 

10 Y BE201 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

45 479 EUR ND1 2011-02-05 2027-08-14 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 11 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 58 

11 Y BE201 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

25 322 EUR ND1 2014-09-06 2033-03-11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,29 6 57 

12 Y BE201 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

89 267 EUR ND1 2011-03-28 2031-03-24 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ 14 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,73 6 37 

13 Y BE201 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

97 123 EUR ND1 2010-11-16 2032-11-03 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ 16 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,56 6 58 

14 Y BE442 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

20 948 EUR ND1 2009-11-09 2027-12-22 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ 13 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,08 6 39 

15 Y BE442 ND1 ND1 ND1 2009-11-04 2026-09-18 ND1 ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 63 
16 Y BE442 ND1 ND1 ND1 2008-08-27 2030-02-08 ND1 ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 64 
17 Y BE442 ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
39 029 EUR ND1 2017-04-15 2031-10-30 ND1 ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 33 

18 Y BE442 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

75 081 EUR ND1 2018-07-09 2036-02-17 ND1 ND1 ND1 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 43 

19 N BE442 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

52 688 EUR ND1 2011-11-25 2028-08-10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ 16 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,43 6 41 

20 N BE442 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

35 467 EUR ND1 2015-03-11 2033-04-26 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ 7 ΚΥΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ 

1,26 6 62 

- - - - - ND1 - - - - - - - - - 
- - - - - ND1 - - - - - - - - - 
- - - - - ND1 - - - - - - - - - 
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100 Y BE331 ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕ

Ν 

95 741 EUR ND1 2017-05-20 2032-04-07 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ 8 ΣΤΑΘΕΡΟ ND5 ND5 55 

Υπόμνημα: 
Επιτρέπονται 
οι επιλογές 
ND1-NDA σε 
αυτό το 
πεδίο; 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

% χρήση 
επιλογών No 
Data 

Άνευ 
αντικειμέν

ου 

Άνευ 
αντικειμένου 

6 % 4 % 100 % 0 % 0 % 7 % 8 % 8 % 
Άνευ 

αντικειμένο
υ 

Άνευ 
αντικειμένο

υ 

Άνευ 
αντικειμένο

υ 
4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος 2: Παράδειγμα εφαρμογής μιας αντιπροσωπευτικής επαλήθευσης τεσσάρων σεναρίων της έκθεσης τύπου ανοίγματος για οικιστικά ακίνητα 

                
Ισχύοντα κατώτατα όρια 
  

   
 

     

 
Έκθεση τύπου ανοίγματος 

  
Οικιστικά 
ακίνητα 

 

 Κατώτατο όριο 1         30  

 Κατώτατο όριο 2       30  

 
       

 
       

 
Εκτέλεση ελέγχου 1  
   

Σενάριο 1  Σενάριο 2  Σενάριο 3  Σενάριο 4 

 1. Ποιο είναι το ποσοστιαίο κατώτατο όριο;     10 %  10 %  10 %  10 % 

 

2. Ποιος είναι ο αριθμός των μεμονωμένων πεδίων όπου το ποσοστό των επιλογών «No Data» είναι 
μεγαλύτερο από 0 % και μικρότερο από 10 % (Ποσοστό εμφάνισης κατώτατου ορίου 1); 

10  14  31  34 

 3. Ποιο είναι το κατώτατο όριο 1; (δηλ. αριθμός κατώτατου ορίου πεδίων για τον έλεγχο 1) 30  30  30  30 

 

4. Το ποσοστό εμφάνισης κατώτατου ορίου 1 είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο 1; (Ναι = ΕΠΙΤΥΧΙΑ / 
Όχι = ΑΠΟΤΥΧΙΑ) 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΑΠΟΤΥΧΙ
Α 

 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
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Εκτέλεση ελέγχου 2  
   

       

 1. Ποιο είναι το ποσοστιαίο κατώτατο όριο;     10 %  10 %  10 %  10 % 

 

2. Ποιος είναι ο αριθμός των μεμονωμένων πεδίων όπου το ποσοστό των επιλογών «No Data» είναι ίσο 
ή μεγαλύτερο από 10 % (Ποσοστό εμφάνισης κατώτατου ορίου 2); 

16  32  18  33 

 3. Ποιο είναι το κατώτατο όριο 2; (δηλ. αριθμός κατώτατου ορίου πεδίων για τον έλεγχο 2) 30  30  30  30 

 

4.Το ποσοστό εμφάνισης κατώτατου ορίου 2 είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο 2; (Ναι = ΕΠΙΤΥΧΙΑ / 
Όχι = ΑΠΟΤΥΧΙΑ)   

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΑΠΟΤΥΧΙ
Α 

 ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

 
       

 
       

         
       

  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
ΑΠΟΔΟΧΗ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 
 
 
 
 
 
 



 

11/11/2020 | ESMA33-128-1217 EL 

 


