ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
1/643/15.4.2013
του Διοικητικού Συμβουλίου
────────────
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων
Τίτλων».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων
Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».
2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73
Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών,
επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν.
2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και
άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμό πρωτ. 1676/12-4-2013 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 5220/12-4-2013) επιστολή
της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως
ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») ως εξής:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
α) Ο ορισμός αριθ. 9 τροποποιείται ως εξής:
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« 9. Ως Εκδότρια νοείται το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση πρωτογενώς σε Αγορά και του οποίου
οι κινητές αξίες καταχωρούνται στο Σ.Α.Τ. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος
Κανονισμού, στην περίπτωση Τίτλων Παραστατικών Δικαιώματος προς Κτήση
Κινητών Αξιών που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές
αποφάσεις, η εκδότρια των παριστώμενων κινητών αξιών έχει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της Εκδότριας .»
β) Προστίθεται ορισμός αριθ. 19 και αναριθμούνται οι επόμενοι ως εξής:
« 19. Ως Μερίδα Κατάθεσης Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Μερίδα Κατάθεσης
ΤΠΔ) νοείται η Μερίδα του στην οποία κατατίθενται άυλοι τίτλοι που αποτελούν το
αντάλλαγμα του δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α του ν.
3461/2006.
…»
γ) Το στοιχείο (β) του ορισμού αριθ. 24 τροποποιείται ως εξής:
« (β) Πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης
και διακίνησης τίτλων και λειτουργεί ως θεματοφύλακας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν.3756/2009.»
Άρθρο 2
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
« 1. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα
Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Ειδικού
Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ., Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π., Διαχειριστή
Συστήματος, Χειριστή, Παρόχου, Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και Μερίδα Κατάθεσης Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων (Μερίδα Κατάθεσης ΤΠΔ). Σε καθεμιά από τις παραπάνω
μερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασμοί μέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των
αξιών και η παρακολούθησή τους με λογιστικές εγγραφές:
α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κατ’
εξαίρεση στην περίπτωση μη εμφανισθέντος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 56 στη
Μερίδα Επενδυτή τηρείται μόνο Ειδικός Λογαριασμός.
β. Στη Μερίδα Εκδότριας τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και
Μεταβατικός Λογαριασμός.
γ. Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
δ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός
Λογαριασμός.
ε. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και
Ειδικός Λογαριασμός.
στ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και
Ειδικός Λογαριασμός.
ζ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και
Ειδικός Λογαριασμός.
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η. Στη Μερίδα Παρόχου τηρείται Τεχνικός Λογαριασμός.
θ.

Στη Μερίδα του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τηρούνται Τεχνικός Λογαριασμός και
Μεταβατικός Λογαριασμός.

ι. Στη μερίδα Διαχειριστή Συστήματος τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός
Λογαριασμός.
ια. Στη μερίδα Χειριστή τηρείται Μεταβατικός Λογαριασμός.
Ιβ, Στη μερίδα Κατάθεσης ΤΠΔ τηρείται Ειδικός Λογαριασμός.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
« Άρθρο 10
Μερίδα Μέλους, Μερίδα Χειριστή, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Μερίδα
Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ.
Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π και Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή
Παραστατικών Τίτλων
1.
Για κάθε Μέλος τηρείται στο Σ.Α.Τ., πέραν της Μερίδας που αυτό τηρεί ως
επενδυτής, μία ακόμη Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Μέλους και δημιουργείται
για τις ανάγκες εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που διενεργούνται
μέσω Συστήματος. Η Μερίδα Μέλους δημιουργείται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή
του Σ.Α.Τ. μετά από αίτημα του Μέλους, εφόσον προσκομισθούν στον Διαχειριστή του
Σ.Α.Τ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού και
διαπιστωθεί από αυτόν η ιδιότητα του Μέλους. Ο Λογαριασμός Αξιών της Μερίδας
Μέλους περιλαμβάνει έναν μόνο Λογαριασμό Χειριστή, ο οποίος είναι προσβάσιμος και
τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του ιδίου του Μέλους. Το Μέλος οφείλει, ως
μοναδικός Χειριστής της ως άνω Μερίδας, να δηλώνει αμελλητί στον Διαχειριστή του
Σ.Α.Τ. τους κωδικούς συναλλαγών που διατηρεί για τη διενέργεια συναλλαγών σε
Αγορά, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή, καθώς και κάθε μεταβολή των
στοιχείων των κωδικών αυτών.
2.
Το Μέλος που έχει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή διατηρεί στο
Σ.Α.Τ. μία επιπλέον Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή. Η
Μερίδα αυτή δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως
διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων, αφού το Μέλος προσκομίσει σε αυτό την
έγγραφη άδεια του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγμάτευσης επί της συγκεκριμένης
κινητής αξίας.
3.
Ο Λογαριασμός Αξιών της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή περιλαμβάνει έναν
μόνο Λογαριασμό Χειριστή, ο οποίος είναι προσβάσιμος και τελεί υπό την αποκλειστική
διαχείριση του συγκεκριμένου Μέλους υπό την ιδιότητά του ως Ειδικού
Διαπραγματευτή. Ο Λογαριασμός Χειριστή της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή
συνδέεται με συγκεκριμένο Κωδικό ΟΑΣΗΣ, που το Μέλος έχει αποδώσει στον εαυτό
του για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγμάτευσης των αξιών όλων των Εκδοτριών, για
τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής. Κατ’ εξαίρεση του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στον παραπάνω Λογαριασμό Αξιών δύναται να
δημιουργηθεί και δεύτερος Λογαριασμός Χειριστή, ο οποίος, με ευθύνη του Ειδικού
Διαπραγματευτή, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μεταφορές αξιών που
προκύπτουν από την εκκαθάριση των συναλλαγών του άρθρου 29 του Κανονισμού
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Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί ΄Αυλων Αξιών
που το Μέλος διενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής.
4.
Στο Λογαριασμό της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή, καταχωρούνται με
ευθύνη του Μέλους αποκλειστικά αξίες για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός
Διαπραγματευτής. Ο ορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Εκδότρια γνωστοποιείται
στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. από το Χ.Α. Αξίες για τις οποίες το Μέλος ενεργεί ως
Ειδικός Διαπραγματευτής δεν δύνανται, με ευθύνη του, να είναι καταχωρημένες σε
άλλο Λογαριασμό Μερίδας του, εκτός από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας
Ειδικού Διαπραγματευτή, που το Μέλος τηρεί και κινεί αποκλειστικά για τις ανάγκες
ειδικής διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α.
5.
Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων πέραν της μερίδας επενδυτή διατηρεί
στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων,
και δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως
διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων, αφού ο Ειδικός Διαπραγματευτής
Παραγώγων προσκομίσει σε αυτό βεβαίωση του Χ.Α. από την οποία να προκύπτει η
ιδιότητά του ως Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων. Στη Μερίδα αυτή ο Ειδικός
Διαπραγματευτής Παραγώγων καταχωρεί, με ευθύνη του, αποκλειστικά αξίες που
προκύπτουν:
α. από την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.
υπό την ιδιότητά του αυτή και
β. από την εκκαθάριση συναλλαγών σε αξίες που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων
τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή. Ως τέτοιες αξίες νοούνται
αξίες που αποτελούν υποκείμενη αξία παραγώγων προϊόντων ή που συμμετέχουν σε
δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία παραγώγων προϊόντων ως προς τα οποία ο
Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων έχει αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής
διαπραγμάτευσης τύπου Β στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.
6.
Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου, Μέλος που ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων επί
αξιών για τις οποίες έχει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ή επί δείκτη στον
οποίο συμμετέχουν οι εν λόγω αξίες, καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί με ευθύνη του
αξίες τέτοιες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές δεν έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο
της ειδικής διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α.
7.
Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. πέραν της μερίδας επενδυτή διατηρεί στο
Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. και
δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια
του Συστήματος Άυλων Τίτλων αφού το Μέλος προσκομίσει σε αυτή την έγγραφη άδεια
του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγμάτευσης επί του συγκεκριμένου μεριδίου
Δ.Α.Κ. Στη Μερίδα αυτή ο Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. καταχωρεί, με ευθύνη του,
αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν:
α. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. που διενεργεί στην Αγορά
Αξιών του Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και
β. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί των υποκείμενων αξιών του Δείκτη που
παρακολουθούν τα ανωτέρω Δ.Α.Κ. που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους
οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή ή για τη δημιουργία/εξαγορά
Μεριδίων.
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8.
Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου, όταν ο Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. είναι συγχρόνως και
Ειδικός Διαπραγματευτής επί των υποκείμενων αξιών του Δείκτη που παρακολουθεί το
Δ.Α.Κ., καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί με ευθύνη του τις εν λόγω υποκείμενες αξίες
στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Δ.Α.Κ. της παραγράφου 7 του
παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια της κάλυψης κινδύνων
τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί των
μεριδίων Δ.Α.Κ. ή στα πλαίσια της δημιουργίας/εξαγοράς Μεριδίων Δ.Α.Κ.
9.
Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π πέραν της μερίδας επενδυτή διατηρεί στο
Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. και
δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια
του Συστήματος Άυλων Τίτλων αφού το Μέλος προσκομίσει σε αυτή την έγγραφη άδεια
του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγμάτευσης επί του συγκεκριμένου Σ.Χ.Π. Στη
Μερίδα αυτή ο Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π. καταχωρεί, με ευθύνη του,
αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν:
α. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί Σ.Χ.Π. που διενεργεί στην Αγορά Αξιών του
Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και
β. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί των υποκείμενων αξιών των ανωτέρω Σ.Χ.Π.
που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του
αυτή.
10. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Τίτλων Παραστατικών Δικαιώματος προς Κτήση
Κινητών Αξιών (Ειδικός Διαπραγματευτής Παραστατικών Τίτλων) που εκδίδονται από
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) σύμφωνα με το ν. 3864/2007 και
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις, πέραν της μερίδας επενδυτή,
διατηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή
Παραστατικών Τίτλων και δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την
ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, αφού το Μέλος
προσκομίσει σε αυτή την έγγραφη άδεια του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής
διαπραγμάτευσης επί του συγκεκριμένου Παραστατικού Τίτλου. Στη Μερίδα αυτή ο
Ειδικός Διαπραγματευτής Παραστατικών Τίτλων καταχωρεί, με ευθύνη του,
αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν:
α. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί Παραστατικών Τίτλων που διενεργεί στην
Αγορά Αξιών του Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και
β. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί των υποκείμενων αξιών των ανωτέρω
Παραστατικών Τίτλων που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους
αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή.
11. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου, όταν ο Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π. ή Παραστατικών Τίτλων είναι
συγχρόνως και Ειδικός Διαπραγματευτής επί των υποκείμενων του Σ.Χ.Π., ή του
Παραστατικού Τίτλου, καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί με ευθύνη του τις εν λόγω
υποκείμενες αξίες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π. ή
Παραστατικού Τίτλου της παραγράφου 9 ή 10 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα,
εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια της κάλυψης κινδύνων τους οποίους
αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί των Σ.Χ.Π. ή των
Παραστατικών Τίτλων.
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12. Οι Λογαριασμοί της Μερίδας Μέλους, της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή,
Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ., Ειδικού
Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. και Ειδικού Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων
θεωρούνται λογαριασμοί διακανονισμού σε αξίες και μπορούν να χρησιμοποιούνται
από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων
για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
13. Για κάθε Χειριστή τηρείται στο Σ.Α.Τ., πέραν της Μερίδας που αυτός τηρεί ως
επενδυτής, μία ακόμη Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Χειριστή και δημιουργείται
από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων
για τις ανάγκες εκτέλεσης των εντολών διακανονισμού που προβλέπονται από τo άρθρο
91. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός της Μερίδας αυτής χρησιμοποιείται για την
προσωρινή καταχώρηση αξιών μέχρι της οριστικής παράδοσής τους είτε σε
Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων επενδυτών που διαχειρίζεται ο Χειριστής εντός
των προθεσμιών χρόνου που προσδιορίζεται στο άρθρο 9, είτε σε Πάροχο προς
εκτέλεση των σχετικών εντολών διακανονισμού.»
Άρθρο 4
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 15 τροποποιούνται ως εξής:
« Άρθρο 15
Ειδικός Λογαριασμός
1.
Ειδικός Λογαριασμός είναι ο λογαριασμός που περιλαμβάνεται σε Μερίδα και
στον οποίο καταχωρούνται αξίες, τον χειρισμό των οποίων ο επενδυτής, η Εκδότρια, ο
Χειριστής ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) αναθέτει στον Διαχειριστή
του Σ.Α.Τ., για τις ενέργειες που προβλέπονται στο νόμο και στον παρόντα Κανονισμό.
2.
Ο Ειδικός Λογαριασμός δημιουργείται ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας
στο Σ.Α.Τ., είναι μοναδικός ανά Μερίδα και ο χειρισμός του γίνεται αποκλειστικά από
τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. Στον Ειδικό Λογαριασμό μετά από αίτημα του επενδυτή ή
του ΤΠΔ, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες
στον Ειδικό Λογαριασμό.
3.

Καταχώρηση στον Ειδικό Λογαριασμό γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις:

α. δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους
β. μεταβίβασης κατ’ εντολή επενδυτών.
γ. μεταβίβασης αξιών με κληρονομική διαδοχή.
δ. σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί αξιών.
ε. μετατροπής αξιών αλλοδαπής Εκδότριας εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 17 του
άρθρου 33 του ν. 1806/88 όπως ισχύει, στη μορφή, με την οποία αυτές
διαπραγματεύονται σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, στο οποίο οι αξίες της
αλλοδαπής Εκδότριας εταιρείας έχουν προηγουμένως εισαχθεί.
στ. διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β της
παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.
ζ. δέσμευσης αξιών εισηγμένων στη ΝΕ.Χ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
ν. 2733/99 και στις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.
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η. μεταφοράς αξιών μεταξύ μερίδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. β και ια της
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού.
θ. δέσμευσης μετοχών Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ε του άρθρου 5 του Ν.3049/2002 και στο
άρθρο 32 του παρόντος Κανονισμού.
ι. εισφοράς κινητών αξιών ή και μετρητών για τη δημιουργία νέων μεριδίων Δ.Α.Κ. ή
μεταβίβασης μεριδίων Δ.Α.Κ. προς εξαγορά τους.
ια. μεταφοράς αξιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20α του
παρόντος Κανονισμού.
ιβ. κατάθεσης αξιών στο ΤΠΔ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 27 α του ν. 3461/2006.
ιγ. άσκησης δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με
τα άρθρα 27 και 27α του ν. 3461/2006.»
Άρθρο 5
Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:
« 2. Οι Μερίδες Εκδότριας, Μέλους, Χειριστή, Ειδικού Διαπραγματευτή, Παρόχου,
Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. Διαχειριστή Συστήματος και ΤΠΔ ενεργοποιούνται από τον
Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. αμέσως μετά τη δημιουργία τους.»
Άρθρο 6
Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
« Άρθρο 21
Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων
1.
Οι μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων πραγματοποιούνται από το
διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως εξής:
(α)
Αυτόματα, λόγω διακανονισμού κατ’ εντολή Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Α του παρόντος Κανονισμού.
(β)
Κατόπιν εντολής εκδοτριών λόγω επέλευσης εταιρικών γεγονότων ή για λόγους
διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3
του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.
(γ)

Κατόπιν εντολής επενδυτών.

(δ)

Κατόπιν εντολής του ΤΠΔ για μεταφορά αξιών από και προς τη Μερίδα του
ΤΠΔ.

(ε) Κατόπιν εντολής Χειριστών για τη μεταφορά αξιών μεταξύ των μερίδων που ο
Χειριστής διατηρεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, καθώς και μεταξύ της
μερίδας που το Μέλος τηρεί ως επενδυτής και εκείνης που τηρεί ως μέλος.
(στ)

Κατόπιν εντολής Γενικών Χειριστών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
21Β του παρόντος Κανονισμού.
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(ζ)
Κατόπιν εντολής Χειριστών για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών
αξιών που διαβιβάζεται σε Πάροχο μέσω του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και εκτελείται
εκτός του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του παρόντος Κανονισμού
Κανονισμό και τις σχετικές τεχνικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Διαχειριστή του
Σ.Α.Τ. σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
(η)
Κατόπιν εντολής Χειριστών για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών
αξιών που εκτελείται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
και τις σχετικές τεχνικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σε
εφαρμογή του παρόντος.
(θ)
Κατόπιν εντολής Γενικού Χειριστή για τη μεταφορά κινητών αξιών του ιδίου
δικαιούχου λόγω αλλαγής θεματοφύλακα (reregistration)
2. Οι μεταφορές αξιών ως και οι χρηματικοί διακανονισμοί που διενεργούνται έναντι
αυτών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό διέπονται από τις περί αμετακλήτου
διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 1επ. του ν. 2789/2000.
3.
Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, οι μεταφορές από Κοινή Επενδυτική Μερίδα
στην ατομική Μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και το
αντίστροφο μπορούν να πραγματοποιούνται από τους Χειριστές.
4.
Η μεταφορά αξιών από άλλες μερίδες που ο Χειριστής διατηρεί στο Σ.Α.Τ. προς
τη μερίδα που διατηρεί υπό την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ή του Ειδικού
Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. και το αντίστροφο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις
περιπτώσεις έναρξης ή λήξης διενέργειας ειδικής διαπραγμάτευσης, κατόπιν σχετικού
αιτήματος του Μέλους που θα συνοδεύεται από την απόφαση της Αγοράς για την
έναρξη ή την παύση της ειδικής διαπραγμάτευσης.
5.
Η μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων γίνεται εφόσον οι προς
μεταφορά αξίες δεν υπόκεινται σε καμία δέσμευση ή βάρος κατά τους όρους του
παρόντος Κανονισμού. Κατ’ εξαίρεση βεβαρυμένες ή δεσμευμένες αξίες επιτρέπεται να
μεταφέρονται από Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας δικαιούχου στον Ειδικό Λογαριασμό
της Μερίδας του διαδόχου του με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται τα ίδια βάρη και
δεσμεύσεις.
6. Η μεταφορά αξιών από και προς τη Μερίδα ΤΠΔ γίνεται από τον Διαχειριστή του
Σ.Α.Τ. κατόπιν εντολής του ΤΠΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τον
Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 96 τροποποιείται ως εξής:
« ΄Αρθρο

96

Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών
Το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών δημιουργείται από
το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ή, προκειμένου για την αρχική εισαγωγή τους σε Αγορά
σύμφωνα με το άρθρο 105 του παρόντος Κανονισμού, την Εκδότρια αλλοδαπών αξιών,
κάθε φορά που για την εκτέλεση εταιρικής πράξης απαιτείται η καταγραφή των
δικαιούχων και τα δικαιωμάτων που τους αναλογούν, όπως ενδεικτικά στις
περιπτώσεις:
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α. Διανομής νέων αλλοδαπών αξιών
β. Κλασματικών υπολοίπων αξιών
γ. Δικαιωμάτων προτίμησης
δ. Μερίσματος και λοιπών χρηματικών καταβολών»
Άρθρο 8
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας
Χριστίνα Νικολιά
Ο Πρόεδρος

Η Α’ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Γεώργιος Μούζουλας

Ιωάννα Σεληνιωτάκη

Δημήτριος Αυγητίδης
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