
 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

2/514/25.6.2009 

ηoς Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

────────────────── 

 

Θέμα: Σποποποίηζη ηηρ απόθαζηρ 3/304/10.6.2004 (ΦΔΚ B/901/16.6.2004) ηος 

Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ «Κανονιζμόρ 

Λειηοςπγίαρ ηος ςζηήμαηορ Άςλυν Σίηλυν»  

 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

 

1. Σα άπθπα 1 έυρ 7 ηος ν. 3756/2009 (ΦΔΚ A/53/31.3.2009) «Σχζηεκα Άπισλ 

Τίηισλ, δηαηάμεηο γηα ηελ Κεθαιαηαγνξά, θνξνινγηθά ζέκαηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σα άπθπα 39 έυρ 49, 51 έυρ 55 και 57 έυρ 58 ηος ν. 2396/1996 (ΦΔΚ 

A/73//30.4.1996) για ηιρ «Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ, 

επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άπιεο κεηνρέο» καθώρ και ηο άπθπο 58 ηος ν. 

2533/1997 (ΦΔΚ A/137/11.11.1997) «Φξεκαηηζηεξηαθή αγνξά παξαγψγσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο».  

3. Σην με απιθμό ππυη. 2006/24.6.2009 (απ. ππυη. Δ.Κ. 11070/24.6.2009) επιζηολή 

ηηρ εηαιπίαρ «Δλληνικά Υπημαηιζηήπια Α.Δ.». 

4. Σο άπθπο 90 ηος π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ A/98/22.4.2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σην ηποποποίηζη ηηρ απόθαζηρ 3/304/10.6.2004 ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 

«Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ ηος ςζηήμαηορ Άςλυν Σίηλυν» υρ εξήρ: 

 

Άρθρο 1 

Σο άπθπο 1 ηηρ απόθαζηρ ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

 

«΄Aπθπο 1 

Οπιζμοί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ λννχληαη : 
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1. Αγνξά: νξγαλσκέλε αγνξά ή Πνιπκεξήο Μεραληζκφο Γηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.3606/2007 θαη έρεη αδεηνδνηεζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εμαηξνπκέλεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γεπηεξνγελνχο 

Αγνξάο Τίηισλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2515/1997. 

2. Ωο Γηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Κεθάιαηα (Γ.Α.Κ.): λννχληαη ηα παξαθάησ 

ακνηβαία θεθάιαηα, ησλ νπνίσλ ηα κεξίδηα είλαη εηζεγκέλα ή γηα ηα κεξίδηα 

ησλ νπνίσλ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε εηζαγσγήο ζε Αγνξά, ήηνη: α) ακνηβαία 

θεθάιαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24α παξ. 1 ηνπ λ. 3283/2004 θαη β) 

ακνηβαία θεθάιαηα πνπ αλαπαξάγνπλ ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε θαη έρνπλ ιάβεη 

άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θξάηνπο κέινπο, εθηφο Διιάδνο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 85/611/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, εθφζνλ ε 

εηζαγσγή ηνπο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά πξνβιέπεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ηνπο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη ηεο απφθαζεο 2/435/12-7-2007 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

3. Ωο Γηθαηνχρνο ΔΛ.ΠΙΣ. λνείηαη ν επελδπηήο πνπ θαηέρεη ΔΛ.ΠΙΣ. θαη ηεξεί ζην 

Σ.Α.Τ. Μεξίδα Δπελδπηή.  

4. Ωο Γηθαηνχρνο Σ.Φ.Π. λνείηαη ν επελδπηήο πνπ θαηέρεη Σ.Φ.Π. θαη ηεξεί ζην 

Σ.Α.Τ. Μεξίδα Δπελδπηή. 

5. Ωο Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο λνείηαη ην Μέινο ην νπνίν ελεξγεί ζην Φ.Α. σο 

Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο επί εηζεγκέλσλ ζην Φ.Α. θηλεηψλ αμηψλ ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ.   

6. Ωο Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο Παξαγψγσλ λνείηαη ην Μέινο ην νπνίν ελεξγεί 

ζην Φ.Α. σο Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο επί εηζεγκέλσλ ζην Φ.Α. παξαγψγσλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

θαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

7. Ωο Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο Μεξηδίσλ Γ.Α.Κ. λνείηαη ην Μέινο ηνπ Φ.Α. πνπ 

έρεη ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ην ΦΑ θαη δηελεξγεί ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ηεο 

εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηελ νπνία έρεη αλαιάβεη δπλάκεη ζρεηηθήο ζπκβάζεσο 

κε ηελ εθδφηξηα Γ.Α.Κ. πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ελ ιφγσ κεξίδηα. 

8. Ωο Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο Σ.Φ.Π.. λνείηαη ην Μέινο ηνπ Φ.Α. πνπ έρεη ιάβεη 

ζρεηηθή άδεηα απφ ην ΦΑ θαη δηελεξγεί ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηελ νπνία έρεη αλαιάβεη δπλάκεη ζρεηηθήο ζπκβάζεσο κε ηελ 

εθδφηξηα ΣΦΠ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ελ ιφγσ πξντφληα. 

9. Ωο Δθδφηξηα λνείηαη ε αλψλπκε εηαηξεία ηεο νπνίαο νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ 

εηζαρζεί ή έρνπλ εληαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε Αγνξά ή ηεο νπνίαο νη 

θηλεηέο αμίεο παξαθνινπζνχληαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην Σ.Α.Τ.  

10. Ωο Eθδφηξηα Γ.Α.Κ. λνείηαη γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ εάλ κελ πξφθεηηαη γηα ειιεληθά ακνηβαία θεθάιαηα, ε 

πξνβιεπφκελε ζην λ. 3283/2004 Αλψλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ), εάλ δε πξφθεηηαη γηα αιινδαπά ακνηβαία θεθάιαηα, ε 

πξνβιεπφκελε ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ Γηαρεηξίζηξηα Δηαηξία.  

11. Ωο Δθδφηξηα Διιεληθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ (ΔΛ.ΠΙΣ.) λνείηαη ε πξνβιεπφκελε 

ζηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 2396/96 φπσο ηζρχεη, Δθδφηξηα ΔΛ.ΠΙΣ., γηα 

ηα ΔΛ.ΠΙΣ. πνπ έρεη εθδψζεη θαη έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά Αλαδπνκέλσλ Κεθαιαηαγνξψλ (Δ.ΑΓ.Α.Κ.).  
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12. Ωο Δθδφηξηα ησλ Παξηζηψκελσλ Μεηνρψλ λνείηαη ε αιινδαπή εηαηξεία πνπ 

εθδίδεη ηηο κεηνρέο πνπ παξίζηαληαη κε ηα ΔΛ.ΠΙΣ., ηεο νπνίαο κέηνρνο είλαη ε 

Δθδφηξηα ΔΛ.ΠΙΣ., φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 

2396/96 φπσο ηζρχεη. 

13. Ωο Δθδφηξηα Σχλζεησλ Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Πξντφλησλ (Σ.Φ.Π.) λνείηαη ην 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθδίδεη ηα Σ.Φ.Π. 

14. Ωο ΔΛ.ΠΙΣ. λννχληαη νη άπιεο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ λ. 2396/1996 φπσο ηζρχεη, νη νπνίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Δ.ΑΓ.Α.Κ. 

15. Ωο Θεκαηνθχιαθαο λνείηαη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ κπνξεί λα παξέρεη 

λφκηκα ζηελ Διιάδα ηελ ππεξεζία ηεο θχιαμεο θαη δηαθίλεζεο ηίηισλ. 

16. Μέινο είλαη θάζε ΔΠΔΥ ή πηζησηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν: 

(α) έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή, γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζηνηρείν (α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ.3606/2007, θαη  

(β) έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Αγνξάο ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη 

θηλεηέο αμίεο νη νπνίεο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Σ.Α.Τ. 

17. Ωο Μεξίδηα Γ.Α.Κ. λννχληαη ηα εηζεγκέλα ζε Αγνξά κεξίδηα Γ.Α.Κ. ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο. Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, φπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο θηλεηέο αμίεο λννχληαη θαη ηα 

Μεξίδηα Γ.Α.Κ., εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ξεηά.  

18. Ωο Οκφινγα λννχληαη νη άπινη ηίηινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλνη ζην Σχζηεκα Παξαθνινχζεζεο.  

19. Ωο Οκνινγίεο λννχληαη νη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3α έσο 

3γ ΚΝ 2190/1920 θαη 58 παξ. 2 λ. 2533/97, φπσο ηζρχνπλ.  

20. Ωο Οκνινγηνχρνο λνείηαη ν δηθαηνχρνο ησλ νκνινγηψλ. 

21.  Ωο Σχζηεκα ΄Απισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.) λνείηαη ην κεραλνγξαθηθφ - ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα θαηαρψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζε ινγηζηηθή κνξθή θηλεηψλ αμηψλ, 

παξαθνινχζεζεο ησλ επ’ απηψλ κεηαβνιψλ, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ε Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξεία Σπκκεηνρψλ, 

Δθθαζάξηζεο, Γηαθαλνληζκνχ & Καηαρψξεζεο (Δ.Φ.Α.Δ.). Οη εγγξαθέο ζην 

Σ.Α.Τ. ζεσξνχληαη εγγξαθέο ζην αξρείν ηεο Δ.Φ.Α.Δ.  

22. Ωο Σχζηεκα Παξαθνινχζεζεο λνείηαη ην Σχζηεκα Παξαθνινχζεζεο 

Σπλαιιαγψλ επί Tίηισλ κε Λνγηζηηθή Μνξθή, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην άξζξν 5 

ηνπ Ν. 2198/1994 θαη ηνπ νπνίνπ δηαρεηξηζηήο είλαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

23. Ωο Σχλζεηα Φξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα (Σ.Φ.Π) λννχληαη νη θηλεηέο αμίεο 

πνπ νξίδνληαη σο ηέηνηεο κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ πεξίπησζε (δ) ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3371/2005 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο.  

24. Ωο «Τ» λνείηαη ε εκέξα θαηάξηηζεο ζπλαιιαγήο ζε Αγνξά. Οη εκέξεο Τ+1, Τ+2 

θαη Τ+3 αληηζηνηρνχλ ζηελ πξψηε, δεχηεξε θαη ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 

εκέξα θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

25. Ωο Φνξείο λννχληαη νη θνξείο ηνπ Σπζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2198/1994, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ (ΠΓΤΔ ππ΄ αξηζκ. 314A/30-05-1995, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη).  
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26.  Φεηξηζηήο είλαη πξφζσπν απφ ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α) έσο δ), ην 

νπνίν δηθαηνχηαη λα θηλεί Λνγαξηαζκφ Φεηξηζηή ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ θαη δηαζέηεη ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά κέζα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία ηνπ κε ην Σ.Α.Τ.    

 α) Μέινο  

 β) Θεκαηνθχιαθαο  

γ) Αιινδαπφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ ην νπνίν επνπηεχεηαη ζχκθσλα κε ην 

δίθαην πνπ ην δηέπεη θαη ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλδέζκνπο κε ηνλ 

Γηαρεηξηζηή ηνπ Σ.Α.Τ. θαη έρεη ζπλάςεη ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Τν αιινδαπφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην 

αμηψλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ σο Φεηξηζηήο ηνπ Σ.Α.Τ. 

δ) ε Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξεία Σπκκεηνρψλ Δθθαζάξηζεο, 

Γηαθαλνληζκνχ θαη Καηαρψξεζεο (Δ.Φ.Α.Δ.), ε νπνία ζεσξείηαη Φεηξηζηήο 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ξεηά πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ θαη ζηνλ Καλνληζκφ Δθθαζάξηζεο θαη Γηαθαλνληζκνχ Σπλαιιαγψλ 

επί Κηλεηψλ Αμηψλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή.  

27. Γεληθφο Φεηξηζηήο είλαη ν Φεηξηζηήο ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα δίλεη Δληνιέο 

Γηαθαλνληζκνχ ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Σ.Α.Τ. γηα ηε κεηαθνξά αμηψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κεξίδσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δθθαζάξηζεο θαη 

Γηαθαλνληζκνχ Σπλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ Αμηψλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή. Γηθαίσκα 

εηζαγσγήο ζην Σ.Α.Τ. Δληνιψλ Γηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ έρνπλ: 

α) ν Φεηξηζηήο ηεο πεξίπησζεο α) ή β) ηεο παξ. 26, εθφζνλ έρεη επνπηηθά ίδηα 

θεθάιαηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη εθαηνκκχξηα (20.000.000) επξψ  

β) ν Φεηξηζηήο ηεο πεξίπησζεο γ)  ηεο παξ. 26 

28. Ωο εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ λνείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα αξρεία ηνπ Σ.Α.Τ. επελδπηήο πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη δηθαηνχρνο ηεο εηαηξηθήο πξάμεο, φπσο απηή ε εκεξνκελία αλαθνηλψλεηαη 

απφ ηελ Δθδφηξηα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

(record date). » 

 

Άρθρο 2 

Η παπάγπαθορ 1 ηος άπθπος 3 ηηρ απόθαζηρ ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

«1. Σην Σ.Α.Τ. δεκηνπξγνχληαη Μεξίδεο Δπελδπηή, Δθδφηξηαο, Μέινπο, Μεξίδα 

Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή, Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Παξαγψγσλ, Δηδηθνχ 

Γηαπξαγκαηεπηή Μεξηδίσλ Γ.Α.Κ. θαη Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Σ.Φ.Π. Σε θαζεκηά απφ 

ηηο παξαπάλσ κεξίδεο ηεξνχληαη νη παξαθάησ Λνγαξηαζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

θίλεζε ησλ αμηψλ:  

α. Σηε Μεξίδα Δπελδπηή ηεξείηαη Λνγαξηαζκφο Αμηψλ θαη Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο. Καη΄ 

εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε κε εκθαληζζέληνο κεηφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ζηε 

Μεξίδα Δπελδπηή ηεξείηαη κφλν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο.  
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β. Σηε Μεξίδα Δθδφηξηαο ηεξνχληαη Λνγαξηαζκφο Αμηψλ, Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο θαη 

Μεηαβαηηθφο Λνγαξηαζκφο. 

γ. Σηε Μεξίδα Μέινπο ηεξνχληαη Λνγαξηαζκφο Αμηψλ θαη Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο. 

δ. Σηε Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ηεξνχληαη Λνγαξηαζκφο Αμηψλ θαη Δηδηθφο 

Λνγαξηαζκφο. 

ε. Σηε Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Παξαγψγσλ ηεξνχληαη Λνγαξηαζκφο Αμηψλ θαη 

Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο. 

ζη. Σηε Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Γ.Α.Κ. ηεξνχληαη Λνγαξηαζκφο Αμηψλ θαη 

Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο. 

δ. Σηε Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Σ.Φ.Π.. ηεξνχληαη Λνγαξηαζκφο Αμηψλ θαη 

Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο.        » 

Άρθρο 3 

1. Ο ηίηλορ ηος άπθπος 10 ηηρ απόθαζηρ ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

«΄Απθπο  10 

Μεξίδα Μέινπο, Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή, Μεξίδα Δηδηθνχ 

Γηαπξαγκαηεπηή Παξαγψγσλ, Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Γ.Α.Κ. θαη 

Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Σ.Φ.Π.» 

2. Η παπάγπαθορ 9 ηος άπθπος 10 ηηρ απόθαζηρ καηαπγείηαι. 

3. Μεηά ηην παπάγπαθο 8 ηος άπθπος 10 ηηρ απόθαζηρ πποζηίθενηαι παπάγπαθοι 9, 

10 και 11 υρ εξήρ: 

«9. Ο Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο Σ.Φ.Π πέξαλ ηεο κεξίδαο επελδπηή δηαηεξεί ζην 

Σ.Α.Τ. Μεξίδα, ε νπνία νλνκάδεηαη Μεξίδα Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Σ.Φ.Π. θαη 

δεκηνπξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Δ.Φ.Α.Δ. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο δηαρεηξίζηξηα 

ηνπ Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ αθνχ ην Μέινο πξνζθνκίζεη ζε απηή ηελ έγγξαθε άδεηα 

ηνπ Φ.Α. γηα ηελ άζθεζε εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σ.Φ.Π. Σηε 

Μεξίδα απηή ν Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο Σ.Φ.Π. θαηαρσξεί, κε επζχλε ηνπ, 

απνθιεηζηηθά αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ: 

α. απφ ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ επί Σ.Φ.Π. πνπ δηελεξγεί ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ 

Φ.Α. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή θαη 

β. απφ ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ επί ησλ ππνθείκελσλ αμηψλ ησλ αλσηέξσ Σ.Φ.Π. 

πνπ δηελεξγεί γηα ηελ θάιπςε θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ 

απηή. 

10.  Καηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, φηαλ ν Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο Σ.Φ.Π. είλαη ζπγρξφλσο θαη Δηδηθφο 

Γηαπξαγκαηεπηήο επί ησλ ππνθείκελσλ ηνπ Σ.Φ.Π., θαηαρσξεί ππνρξεσηηθά θαη ηεξεί 

κε επζχλε ηνπ ηηο ελ ιφγσ ππνθείκελεο αμίεο ζηε Μεξίδα πνπ ηεξεί σο Δηδηθφο 

Γηαπξαγκαηεπηήο Σ.Φ.Π. ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  εθφζνλ απηέο έρνπλ 



 

 6 

απνθηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ σο Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο επί ησλ Σ.Φ.Π. 

11. Οη Λνγαξηαζκνί ηεο Μεξίδαο Μέινπο, ηεο Μεξίδαο Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή, 

Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Παξαγψγσλ, Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή Γ.Α.Κ. θαη Δηδηθνχ 

Γηαπξαγκαηεπηή Σ.Φ.Π. ζεσξνχληαη ινγαξηαζκνί δηαθαλνληζκνχ ζε αμίεο θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δ.Φ.Α.Δ. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο δηαρεηξίζηξηα ηνπ 

Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ.» 

Άρθρο 4 

Οι παπάγπαθοι 5, 6 και 7 ηος άπθπος 13 ηηρ απόθαζηρ ανηικαθίζηανηαι υρ εξήρ: 

« 5. Ο Φεηξηζηήο δειψλεη πξνο ηελ Δ.Φ.Α.Δ. φηη έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ 

επελδπηή λα  εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηηο πάζεο θχζεσο ρξεκαηηθέο θαηαβνιέο 

πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δθδφηξηα θαη νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ αμηψλ 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηνλ Λνγαξηαζκφ ηνπ επελδπηή ηνπ νπνίνπ είλαη Φεηξηζηήο.  

Ο επελδπηήο ή ν Φεηξηζηήο δχλαηαη, κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ ζηελ Δ.Φ.Α.Δ., ε νπνία ζα 

πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηελ Δ.Φ.Α.Δ.. ηνπιάρηζηνλ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνχ πνζνχ φπσο έρεη αλαθνηλσζεί 

απφ ηελ Δθδφηξηα, λα δειψζεη ηελ αλάθιεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρεη παξαζρεζεί 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην. Ο επελδπηήο δχλαηαη επίζεο λα δειψζεη πξνο ηελ 

Δ.Φ.Α.Δ. φηη δελ επηζπκεί λα εηζπξάηηεη νπνηνδήπνηε πνζφ ηνπ νπνίνπ είλαη δηθαηνχρνο 

κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ηεο Μεξίδαο ηνπ. 

6. Δθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εμνπζηνδφηεζε είζπξαμεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ν Φεηξηζηήο δχλαηαη πεξαηηέξσ λα 

δειψζεη, φηη έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ επελδπηή λα πξνβαίλεη ζε επαλεπέλδπζε ησλ 

αλαινγνχλησλ ζε απηφλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέσλ αμηψλ ηεο 

ίδηαο ή άιιεο Δθδφηξηαο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο πνπ 

απνθάζηζε ηελ δπλαηφηεηα επαλεπέλδπζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Η παξερφκελε ζηνλ 

Φεηξηζηή εμνπζηνδφηεζε δχλαηαη λα αθνξά κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

πνπ αλαινγεί ζηνλ επελδπηή, κία ή πεξηζζφηεξεο αμίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηνλ 

Λνγαξηαζκφ Φεηξηζηή, ην ζχλνιν ή ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθέο πξάμεηο. Φξεκαηηθά πνζά 

ηα νπνία δελ εηζπξάηηνληαη κέζσ Φεηξηζηή δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

επαλεπέλδπζεο. 

7. Ο επελδπηήο ή ν Φεηξηζηήο δχλαηαη, κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ ζηελ Δ.Φ.Α.Δ., ε 

νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηελ Δ.Φ.Α.Δ. ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ φπσο έρεη αλαθνηλσζεί απφ 

ηελ Δθδφηξηα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Φ.Α., λα δειψζεη ηελ αλάθιεζε ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρεη παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ο 

επελδπηήο δχλαηαη επίζεο λα δειψζεη πξνο ηελ Δ.Φ.Α.Δ. φηη δελ επηζπκεί λα 

επαλεπελδχεη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ Δθδφηξηα  θαη  ησλ νπνίσλ είλαη 

δηθαηνχρνο κέζσ ησλ Φεηξηζηψλ ηεο Μεξίδαο ηνπ.» 
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Άρθρο 5 

Σο άπθπο 16
Α
 ηηρ απόθαζηρ ηποποποιείηαι υρ εξήρ: 

«΄Απθπο 16Α 

Μεηαβαηικόρ Λογαπιαζμόρ Δκδόηπιαρ Γ.Α.Κ. και Δκδόηπιαρ .Υ.Π. 

1. Σην Μεηαβαηηθφ Λνγαξηαζκφ Δθδφηξηαο Γ.Α.Κ. δηελεξγνχληαη απφ ηελ 

Δ.Φ.Α.Δ., ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο δηαρεηξίζηξηα ηνπ Σ.Α.Τ., απνθιεηζηηθά πξνζσξηλέο 

θαηαρσξήζεηο πνπ αθνξνχλ κεξίδηα Γ.Α.Κ., πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα 

εθδνζνχλ απφ ηελ Δθδφηξηα Γ.Α.Κ. Η πξνζσξηλή θαηαρψξεζε ζην Μεηαβαηηθφ 

Λνγαξηαζκφ αίξεηαη εθφζνλ ππάξμεη αληίζηνηρε θαηαρψξεζε κεξηδίσλ είηε ζε 

Λνγαξηαζκφ Μεξίδαο είηε ζε Λνγαξηαζκφ Φεηξηζηή ηεο Δθδφηξηαο Γ.Α.Κ. 

2. Σην Μεηαβαηηθφ Λνγαξηαζκφ Δθδφηξηαο Σ.Φ.Π.. δηελεξγνχληαη απφ ηελ 

Δ.Φ.Α.Δ., ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο δηαρεηξίζηξηα ηνπ Σ.Α.Τ., απνθιεηζηηθά πξνζσξηλέο 

θαηαρσξήζεηο πνπ αθνξνχλ Σ.Φ.Π., πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ 

απφ ηελ Δθδφηξηα Σ.Φ.Π. Η πξνζσξηλή θαηαρψξεζε ζην Μεηαβαηηθφ Λνγαξηαζκφ 

αίξεηαη εθφζνλ ππάξμεη αληίζηνηρε θαηαρψξεζε πξντφλησλ είηε ζε Λνγαξηαζκφ 

Μεξίδαο είηε ζε Λνγαξηαζκφ Φεηξηζηή ηεο Δθδφηξηαο Σ.Φ.Π.» 

Άρθρο 6 

Σο άπθπο 29 ηηρ απόθαζηρ ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

«΄Απθπο 29 

Απσείο Πποζδιοπιζμού Γικαιούσων 

Τν Αξρείν Πξνζδηνξηζκνχ Γηθαηνχρσλ δεκηνπξγείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Σ.Α.Τ. 

θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Δθδφηξηαο νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ εηαηξείαο. Με ην Αξρείν 

απηφ ε Δ.Φ.Α.Δ. γλσζηνπνηεί ζηελ Δθδφηξηα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 

37, 38 θαη 39 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ:  

α. Κιαζκαηηθψλ ππνινίπσλ αμηψλ 

β. Γηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 

γ. Μεξίζκαηνο θαη ινηπψλ ρξεκαηηθψλ θαηαβνιψλ 

δ. Δπαλεπέλδπζεο κεξίζκαηνο θαη ινηπψλ ρξεκαηηθψλ θαηαβνιψλ   » 

Άρθρο 7 

Η παπάγπαθορ 1 ηος άπθπος 36 ηηρ απόθαζηρ ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

««1. Οη αμίεο πνπ έρνπλ πξνζσξηλά κεηαθεξζεί είηε κε Αξρείν Καηαλνκήο, είηε κε 

εθαξκνγή αιγνξίζκνπ, απφ ην Μεηαβαηηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Δθδφηξηαο ζηνπο 

Λνγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ, θαηαρσξνχληαη νξηζηηθά ζε απηνχο κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Φ.Α. ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην Φ.Α. Δθφζνλ έρεη παξέιζεη ε εκέξα έλαξμεο 
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δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αμηψλ απηψλ, ε θαηαρψξεζε ζεσξείηαη νξηζηηθή ακέζσο κφιηο 

νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηνπο. Αμίεο πνπ εηζάγνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Φ.Α. 

θαη ηαπηφρξνλα ηίζεληαη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο θαηαρσξνχληαη 

νξηζηηθά ζηνπο Λνγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο εκέξαο 

έγθξηζεο ηεο εηζαγσγήο απφ ην Φ.Α.» 

Άρθρο 8 

Μεηά ηην παπάγπαθο 4 ηος άπθπος 39 ηηρ απόθαζηρ πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 5 υρ 

εξήρ: 

« 5. Δθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηελ Δθδφηξηα ε νξηδφκελε ζηηο παξ. 1 

έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαδηθαζία δχλαηαη λα εθαξκνζζεί αλαινγηθά θαη ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο 

Δθδφηξηαο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο ή επαλεπελδχνληαη απφ απηνχο 

νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθά πνζά.         » 

Άρθρο 9 

Ανηικαθίζηαηαι ηο Μέπορ Η΄ ηηρ απόθαζηρ και πποζηίθεηαι Μέπορ Θ΄ υρ εξήρ: 

«ΜΔΡΟ Η’ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΡΙΓΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΔΚΓΟΣΡΙΑ .Υ.Π. 

 

Άπθπο 81 

Μεπίδα Δκδόηπιαρ .Υ.Π. 

1.  Η Μεξίδα Δθδφηξηαο Σ.Φ.Π. δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

2. Η Δθδφηξηα Σ.Φ.Π ππέρεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

3. Σηε Μεξίδα Δθδφηξηαο Σ.Φ.Π. θαηαρσξνχληαη:  

α. ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ Δθδφηξηα Σ.Φ.Π. πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ θαη  

β. ηα παξαθάησ ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ηα Σ.Φ.Π. θαη ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα επ΄ απηψλ:  

i. Σπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Σ.Φ.Π. 

ii. Κσδηθφο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο. 

 

 

 



 

 9 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΔΡΙΓΔ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ, ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΔΙ ΣΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ .Υ.Π.  ΣΑ  .Υ.Π. - ΓΙΑΓΡΑΦΗ .Υ.Π. 

Άπθπο 82 

Σηελ πεξίπησζε ησλ Σ.Φ.Π. εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα άξζξα 1 έσο 8, 12, 13, 15 έσο 

37, 40, 41, 43 έσο 51, 57 θαη 80 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαζψο θαη νη θαηά 

πεξίπησζε εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ Γ.Α.Κ, Οκνιφγσλ/Οκνινγηψλ, ΔΛΠΙΣ, αλάινγα κε ην 

είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σ.Φ.Π . Όπνπ ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ν 

φξνο «Δθδφηξηα» ή «Δθδφηξηα Δηαηξεία» λνείηαη ε Δθδφηξηα Σ.Φ.Π. Όπνπ  αλαθέξεηαη 

ν φξνη  «επελδπηήο» ή «κέηνρνο» ή «δηθαηνχρνο» λνείηαη ν Γηθαηνχρνο Σ.Φ.Π. θαη φπνπ 

αλαθέξνληαη ζε αμίεο λννχληαη ηα ΣΦΠ. 

   ΜΔΡΟ Θ’ 

ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

Άπθπο 83 

Δξ αποζηάζεωρ Μέλορ 

(Remote member) 

1. Μέινο ηνπ Φ.Α. πνπ δελ έρεη λφκηκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εθηειεί ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ελέξγεηεο γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ην 

δηαθαλνληζκφ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη ζπλάςεη ζην Φ.Α., θαζψο 

θαη θάζε ζρεηηθή δηθαηνπξαμία ή πιηθή πξάμε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη θπζηθή 

παξνπζία, κέζσ ελφο θαη κφλνπ Θεκαηνθχιαθα, πνπ ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο, ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

2. Η Δ.Φ.Α.Δ. θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηα ζηνηρεία ηνπ 

αληηπξνζψπνπ θάζε εμ απνζηάζεσο Μέινπο. 

3. Ο πξνβιεπφκελνο ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξηζκφο Θεκαηνθχιαθα 

δελ είλαη ππνρξεσηηθφο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εμ απνζηάζεσο Μέινο ηνπ Φ.Α. πνπ έρεη 

απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Φ.Α. θαη έρεη 

δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ην Σ.Α.Τ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην εμ απνζηάζεσο Μέινο 

ηνπ Φ.Α. ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ πιεξεμνπζίνπ θαη αληηθιήηνπ ηνπ 

πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα.  

Άπθπο 84 

Υαπηοθςλάκιο Αζθάλειαρ 

1. Αμίεο θαηαρσξεκέλεο ζε Λνγαξηαζκφ Φεηξηζηή ραξαθηεξίδνληαη θαη 

απνραξαθηεξίδνληαη ζην Σ.Α.Τ. σο ζηνηρεία ηνπ θαη’ άξζξ. 3 λ. 2843/2000 

Φαξηνθπιαθίνπ Αζθάιεηαο απφ ην Φεηξηζηή ηνπ Λνγαξηαζκνχ απηνχ θαη κε 
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απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ, εθφζνλ ν Φεηξηζηήο είλαη Μέινο θαη δηθαηνχηαη λα παξέρεη 

ηελ ππεξεζία ηνπ άξζξ. 2 παξ. 2(γ) ηνπ λ. 2396/96. 

2. Τν πξνβιεπφκελν ζην λ. 2843/2000 ελέρπξν ηνπ Μέινπο ζε αμία πνπ έρεη 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ραξαθηεξηζζεί σο ζηνηρείν ηνπ 

Φαξηνθπιαθίνπ Αζθάιεηαο εθηείλεηαη απηνδίθαηα ζε νπνηαδήπνηε άιιε αμία γελλεζεί 

απφ ην ζηνηρείν απηφ, εθφζνλ ε λέα αμία θαηαρσξεζεί ζην Σ.Α.Τ. ζχκθσλα κε ην άξζξ. 

34 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

3. Τν δηθαίσκα ηεο απφιεςεο κεξίζκαηνο ή ηφθνπ απφ ζηνηρείν ηνπ Φαξηνθπιαθίνπ 

Αζθάιεηαο γελλάηαη ζην πξφζσπν ηνπ επελδπηή.  

4. Τν δηθαίσκα πξνηίκεζεο πνπ έρεη γελλεζεί απφ ζηνηρείν ηνπ Φαξηνθπιαθίνπ 

Αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ην ίδην ζηνηρείν ηνπ Φαξηνθπιαθίνπ Αζθαιείαο 

θαη θαηαρσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξ. 38 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ειεχζεξν ζην 

Λνγαξηαζκφ Φεηξηζηή. 

Άπθπο 85 

ύνδεζη με ηο .Α.Σ. Αλλοδαπού Κενηπικού Αποθεηηπίος Αξιών 

1. Γηα λα ζπλδεζεί κε ην Σ.Α.Τ. αιινδαπφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ ζα πξέπεη 

λα ζπλάςεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ Σ.Α.Τ. ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 6 ηνπ λ. 3756/2009 θαη λα έρεη απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Φεηξηζηή. Με 

ηελ ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη θαηά ηα αλσηέξσ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ζχλδεζκν θαζψο θαη ην είδνο θαη ε 

έθηαζε ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Σ.Α.Τ. πξνο ην 

αιινδαπφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ησλ πάζεο θχζεσο δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ πνπ ηεξνχλ 

ζην Σ.Α.Τ. Λνγαξηαζκνχο ησλ νπνίσλ Φεηξηζηήο είλαη ην αιινδαπφ Κεληξηθφ 

Απνζεηήξην Αμηψλ. 

2. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σ.Α.Τ. δχλαηαη λα παξέρεη ζην αιινδαπφ Κεληξηθφ 

Απνζεηήξην Αμηψλ ηηο πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε, 

πξφζβαζε θαη επηθνηλσλία ηνπ κε ην Σ.Α.Τ. γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ζηνλ Καλνληζκφ Δθθαζάξηζεο θαη 

Γηαθαλνληζκνχ επί Κηλεηψλ Αμηψλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή. 

3. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σ.Α.Τ. εθδίδεη ηα ζρεηηθά Λεηηνπξγηθά Δγρεηξίδηα κε ηα 

νπνία  εμεηδηθεχνληαη νη ιεηηνπξγηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ησλ εθάζηνηε εληνιψλ ηνπ αιινδαπνχ Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αμηψλ πξνο 

ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Σ.Α.Τ. ζην πιαίζην ηεο άλσ ζχκβαζεο.   

4. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σ.Α.Τ. σο πξνο ηηο εγγξαθέο πνπ δηελεξγεί ζην Σ.Α.Τ. θαη ηηο 

πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηε 

ζχκβαζε ζην αιινδαπφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ, έρεη κφλν ηελ ππνρξέσζε νξζήο 

εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ην αιινδαπφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην 
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Αμηψλ θαη νξζήο θαηαρψξεζεο ησλ γλσζηνπνηεζέλησλ απφ ην Αιινδαπφ Κεληξηθφ 

Απνζεηήξην ή ηξίησλ (Φ.Α., Δθδφηξηα) ζηνηρείσλ.       

Άπθπο 86 

Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε κε αξηζκφ 9820/154/16.3.1999 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ 900 Β’) φπσο ίζρπε ηξνπνπνηεζείζα. 

            

Άρθρο 10 

Από ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ δεν πποκαλείηαι δαπάνη ζε βάπορ ηος 

πποϋπολογιζμού. 

Η παπούζα απόθαζη ιζσύει από ηη λήτη ηηρ. 

Η απόθαζη αςηή να δημοζιεςθεί ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζευρ. 

 

 

 

Η Γπαμμαηέαρ 

   

Ο Ππόεδπορ  Ο Β΄ Ανηιππόεδπορ 

 

   

Αναζηάζιορ Θ. Γαβπιηλίδηρ  Ξενοθών Γ. Αςλυνίηηρ 

   

 Σα μέλη  

 

 


