
    

ΕΚΔΟΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ (LEI)  

το πλαίςιο εφαρμογήσ τησ νζασ Οδηγίασ 2014/65/ΕΕ «για τισ αγορέσ 

χρηματοπιςτωτικών μέςων και την τροποποίηςη τησ Οδηγίασ 2002/92/ΕΚ και τησ 

Οδηγίασ 2011/61/ΕΕ» (MiFID II) και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 600/2014 «για τισ 

αγορέσ χρηματοπιςτωτικών μέςων και για την τροποποίηςη του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012» (MiFIR), τα νομικά πρόςωπα που επικυμοφν να διενεργιςουν 

ςυναλλαγζσ ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα, μετά τθν 3θ Ιανουαρίου 2018, 

υποχρεοφνται να αποκτήςουν τον αναγνωριςτικό κωδικό νομικήσ οντότητασ Legal 

Entity Identifier – “LEI”.  

Ο LEI είναι ζνασ 20ψιφιοσ αλφαρικμθτικόσ κωδικόσ αναγνϊριςθσ, που εκδίδεται 

άπαξ με  δυνατότθτα ανανζωςθσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 17442. Ο εν λόγω 

κωδικόσ  επιτρζπει τθ ςαφι και μοναδικι ταυτοποίθςθ νομικϊν προςϊπων τα 

οποία ςυμμετζχουν ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ και ςυνδζεται με ζνα ςφνολο 

βαςικϊν πλθροφοριϊν τθσ νομικισ οντότθτασ, μεταξφ άλλων, τθν επωνυμία και τθ 

διεφκυνςθ-ζδρα τθσ. 

 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΤΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΤΝ ΚΩΔΙΚΟ LEI  
 

Τα νομικά πρόςωπα που επικυμοφν να εκτελοφν ςυναλλαγζσ ςε χρθματοπιςτωτικά 

μζςα μετά τθν 3/1/2018, κα πρζπει να μεριμνιςουν για τθν απόκτθςθ κωδικοφ LEI 

και, ακολοφκωσ, τθ γνωςτοποίθςι του πριν τθ διαβίβαςθ οποιαςδιποτε εντολισ 

τουσ, ςτο πιςτωτικό ίδρυμα με το οποίο ςυνεργάηονται. 

Σθμειϊνεται ότι LEI απαιτείται και από τισ  προςωπικζσ επιχειριςεισ, δθλαδι από O.E., E.E. 

και Ι.Κ.Ε.. 

 

 

 ΣΡΟΠΟ ΕΚΔΟΗ LEI 

Η ζκδοςθ του κωδικοφ LEI πραγματοποιείται μζςω ειδικά εξουςιοδοτθμζνων και 

πιςτοποιθμζνων φορζων, των επονομαηόμενων Local Operating Units (LOUs). Κάκε 

νομικι οντότθτα μπορεί να υποβάλει αίτθςθ ζκδοςθσ LEI ςτον  πιςτοποιθμζνο 

φορζα  (LOU) τθσ επιλογισ τθσ. Ο αναλυτικόσ κατάλογοσ των πιςτοποιθμζνων 

φορζων μπορεί να βρεκεί ςτθν ιςτοςελίδα του GLEIF, ιτοι του διεκνοφσ 

οργανιςμοφ που παρακολουκεί τθν ζκδοςθ των εν λόγω κωδικϊν: 

https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του κωδικοφ LEI μπορείτε να 

βρείτε ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ LEI ROC (www.leiroc.org) που αποτελεί τον οργανιςμό 

που ςυντονίηει και εποπτεφει τθν ζκδοςθ των κωδικϊν LEI και του GLEIF 

(www.gleif.org).  

https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations
http://www.leiroc.org/
http://www.gleif.org/


    

 

Στθν Ελλάδα, ο Όμιλοσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν μζςω τθσ υπθρεςίασ AξΙΑlei, 

παρζχει ςτα υπόχρεα νομικά πρόςωπα τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν και να 

ανανεϊνουν ετθςίωσ τον κωδικό LEI. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 

διαδικαςία, τα δικαιολογθτικά κακϊσ και τα ζξοδα ζκδοςθσ και ετιςιασ ανανζωςθσ 

του κωδικοφ,  μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα: 

http://www.helex.gr/el/axialei.  
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