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          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 
 
 

Εγκύκλιος αρ. 28 
 

Θέµα:  «Αναγκαστική Εκποίηση Μετοχών» 
 
Οι αρµοδιότητες χορήγησης άδειας εκποίησης και διορισµού µέλους του χρηµατιστηρίου για τη 
διενέργεια της εκποίησης ενεχυριασµένων ή κατασχεµένων µετοχών, οι οποίες µε τον νόµο 
3632/1928 (άρθρο 24 §§ 3 και 4) είχαν ανατεθεί στον κυβερνητικό επόπτη, µε το νόµο 3152/2003 
(άρθρο 13 §§ 1 και 2) µεταφέρθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον σύµφωνα µε το 
νόµο 3301/2004, ο οποίος θεσπίζει το καθεστώς που εφαρµόζεται σε ορισµένες συµφωνίες 
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις και παρέχονται  σύµφωνα µε τους 
όρους που τίθενται σε αυτόν (παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθ. 1), οι χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες που 
έχουν συσταθεί επί άυλων τίτλων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών, σύµφωνα µε τον νόµο 
αυτόν, επιτρέπουν την εκποίηση των τίτλων αυτών, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 παρ. 4 του 
νόµου 3632/1928 και κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες 
αυτές κατά τρόπο που προάγει τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς υιοθετεί τις ακόλουθες διαδικασίες, τις οποίες και δηµοσιοποιεί µε σκοπό την 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων. 
 
Α.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
1. Για την εκποίηση µετοχών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ο επισπεύδων 

υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γραπτό αίτηµα για τον διορισµό µέλους του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση και, εφόσον απαιτείται, για τη 
χορήγηση άδειας για τη διενέργεια της εκποίησης καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
έγγραφα, σε ευκρινή επικυρωµένα αντίγραφα, ως ακολούθως : 
 
α) Επί κατασχέσεως µετοχών µε σκοπό την αναγκαστική εκποίηση, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (ΚΠολ∆) περί κατάσχεσης στα χέρια τρίτου σύµφωνα µε το 
άρθρο 49 παρ 4 του ν.2396/1996, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι µετά την αποϋλοποίηση τίτλων οι 
µετοχές δεν βρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη αλλά σε λογαριασµό χειριστή ή στον Ειδικό 
Λογαριασµό του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων και υποβάλλεται: 

- ο εκτελεστός τίτλος σύµφωνα µε το άρθρο 904 ΚΠολ∆, 
- το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου σύµφωνα µε το άρθρο 983 ΚΠολ∆,  
- η δήλωση του τρίτου σύµφωνα µε το άρθρο 985 ΚΠολ∆, 
- οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις,  
- η απόφαση του Ειρηνοδικείου περί διορισµού συµβολαιογράφου («υπαλλήλου επί 

του πλειστηριασµού») σύµφωνα µε το άρθρο 988 § 2 ΚΠολ∆. 
β) Στην περίπτωση που χειριστής των κατασχεµένων µετοχών είναι ο ίδιος ο οφειλέτης ή στην 
περίπτωση που χειριστής των κατασχεµένων µετοχών είναι ο ίδιος ο επισπεύδων εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του ΚΠολ∆ περί κατάσχεσης κινητών και υποβάλλεται: 

- ο εκτελεστός τίτλος σύµφωνα µε το άρθρο 904 ΚΠολ∆, 
- η κατασχετήρια έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 954 ΚΠολ∆, (όπου και ορίζεται ο επί 

του πλειστηριασµού υπάλληλος) 
- οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις. 

      γ) Αν οι µετοχές έχουν ενεχυριασθεί κατά τις γενικές διατάξεις, υποβάλλεται: 
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-  η δικαστική άδεια για τη διενέργεια πλειστηριασµού κατά το άρθρο 1228 ΑΚ ή ο 
εκτελεστός τίτλος του άρθρου 904 ΚΠολ∆ κατά το άρθρο 1237 ΑΚ, 
- η κατασχετήρια έκθεση, (όπου και ορίζεται ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος) 

 
-  οι επιδόσεις, 
- η ενηµέρωση εµπλεκοµένων σε ενέχυρο η οποία εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο 

Αξιών.  
δ) Αν οι µετοχές έχουν ενεχυριασθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7/13.8.1923, 

υποβάλλεται: 
-  η σύµβαση ενεχύρου, 
-  η σύµβαση από την οποία απορρέει η ασφαλιζόµενη απαίτηση του δανειστή (προαιρετικά), 
-  η επιταγή προς πληρωµή µε διορισµό συµβολαιογράφου, 
-  οι επιδόσεις. 
- η ενηµέρωση εµπλεκοµένων σε ενέχυρο η οποία εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο 

Αξιών,  
ε) Αν οι µετοχές είναι µέρος πτωχευτικής περιουσίας, υποβάλλεται: 
-  ο διορισµός οριστικού συνδίκου και 
-  η άδεια του δικαστηρίου για την εκποίηση κινητών της πτωχευτικής περιουσίας. 
στ) Σε περίπτωση που οι µετοχές είχαν δεσµευτεί σύµφωνα µε το άρθρο 2(∆) του νόµου 
2733/1999, ο επισπεύδων δανειστής οφείλει, πέραν των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
εγγράφων, να προσκοµίσει αντίγραφο ανακοίνωσης στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών, µε την οποία 
πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι οι µετοχές θα παραµείνουν δεσµευµένες και µετά την 
εκποίηση για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η δέσµευση σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.   
 

2. Η ηµεροµηνία πλειστηριασµού κατά τις γενικές διατάξεις ορίζεται από τον δικαστικό επιµελητή 
στην κατασχετήρια έκθεση. Για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, συµπτώσεων και στενότητας 
χρόνου για τον ολοκληρωµένο έλεγχο των φακέλων, η ηµεροµηνία συµφωνείται µεταξύ 
αρµοδίου υπαλλήλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δικαστικού επιµελητή. 

 
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια εκποίησης εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη (π.χ. χειρόγραφες διορθώσεις, προσθήκες κλπ που ενδεχοµένως δηµιουργούν 
αµφιβολίες για κρίσιµα στοιχεία).  

 
4. Ο διορισµός του µέλους του χρηµατιστηρίου, που θα διενεργήσει την εκποίηση, γίνεται από τα  

µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µε αλφαβητική σειρά, λαµβανοµένου υπόψη ότι το µέλος, 
που θα διοριστεί, δεν µπορεί να ανήκει στον ίδιο επιχειρηµατικό όµιλο ή οµάδα συµφερόντων 
µε τον επισπεύδοντα την εκποίηση. Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µπορεί να ζητήσει την 
εξαίρεσή του από τη διενέργεια εκποιήσεων. 
 

5. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγείται, όπου απαιτείται, η άδεια εκποίησης, 
διορίζεται το µέλος του χρηµατιστηρίου που θα διενεργήσει την εκποίηση, και καθορίζονται οι 
προς εκποίηση αξίες (τίτλος και αριθµός τεµαχίων) η ηµεροµηνία, η ώρα και ο χώρος 
διενέργειας της εκποίησης. Στην απόφαση αναφέρεται και η τιµή εκκίνησης της εκποίησης, 
όπως έχει οριστεί από τον επισπεύδοντα, ως ποσοστό απόκλισης από την αµέσως προηγούµενη 
τιµή κλεισίµατος. Η τιµή εκκίνησης της εκποίησης βρίσκεται υποχρεωτικά εντός των ορίων 
διακύµανσης της εκποιούµενης µετοχής, που εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια διακύµανσης κατά την 
περίοδο εκποίησης ορίζονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου και 
υπολογίζονται από την αµέσως προηγούµενη τιµή κλεισίµατος. 

 
6. Η απόφαση µε την οποία χορηγείται άδεια για την εκποίηση κοινοποιείται: 
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α) στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη του, να οργανώσει την 
εκποίηση και να δηµοσιεύσει σχετική ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. 
β) στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, 
γ) στο µέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, που διορίστηκε για τη διενέργεια της εκποίησης, 
δ) στον συµβολαιογράφο, 
ε) στον δικηγόρο του επισπεύδοντος, 
στ) στον οφειλέτη, οι τίτλοι του οποίου εκποιούνται, 
ζ) στον ενεχυρούχο δανειστή, όταν η εκποίηση γίνεται κατά τις γενικές περί ενεχύρου διατάξεις.  

 
7. Ο ενεχυρούχος δανειστής υποβάλει αίτηµα προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών για τη 

µεταφορά των προς εκποίηση µετοχών στο λογαριασµό αξιών του δανειστή µε χειριστή το 
µέλος  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, που θα διενεργήσει την εκποίηση. 
 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
 

8. Η εκποίηση γίνεται µε ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών. Σε ειδικό χώρο του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών, στον οποίο έχει εγκατασταθεί τερµατικό του ΟΑΣΗΣ, που επιτρέπει την 
παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας εκποίησης, παρευρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκποίησης α) ο εξουσιοδοτηµένος χειριστής (υπάλληλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) του 
συστήµατος ΟΑΣΗΣ, υποσύστηµα µετοχών, β) εκπρόσωπος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γ) ο 
συµβολαιογράφος και δ) εκπρόσωπος του µέλους, που έχει διοριστεί για να διενεργήσει την 
εκποίηση. 

 
9. Η εκποίηση γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 99 του Κανονισµού του Χ.Α -

Απόφαση 4/358/8.11.2005 του ∆.Σ. της Ε.Κ. 
 

10. Εάν δεν επιτευχθεί πλήρης εκποίηση των τίτλων την ορισµένη ηµέρα, η διαδικασία για το 
εναποµείναν υπόλοιπο συνεχίζεται την επόµενη ηµέρα. Εάν και την επόµενη ηµέρα παραµείνει 
υπόλοιπο, συµφωνείται νέα ηµεροµηνία µεταξύ υπαλλήλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
συµβολαιογράφου και µέλους και δηµοσιεύεται νέα σχετική ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (σηµείο 6 περίπτωση (α) ανωτέρω). 
 
Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3301/2004 
  

11. Στις περιπτώσεις εκποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3301/2004, 
απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης του εκποιούντος ασφαλειολήπτη προς το Κ.Α.Α. πριν 
την έναρξη της σκοπούµενης εκποίησης, η οποία ορίζει και το µέλος του Χρηµατιστηρίου που 
θα προβεί στην εκποίηση. Η εκποίηση των µετοχών γίνεται µε χρηµατιστηριακή συναλλαγή 
πώλησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της αγοράς ή της κατηγορίας της αγοράς στην οποία 
είναι εισηγµένη η εκποιούµενη µετοχή. Η υποχρέωση γνωστοποίησης µεταβολής δικαιωµάτων 
ψήφου εξακολουθεί να ισχύει και κατά συνέπεια πρέπει να ασκηθεί από τον εκποιούντα στην 
περίπτωση που αυτός ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου. Στην περίπτωση που τα δικαιώµατα ψήφου 
ασκούνταν από τον ασφαλειοδότη, ο εκποιών οφείλει να τον ενηµερώσει για το αποτέλεσµα της 
εκποίησης προκειµένου αυτός να εκπληρώσει τυχόν σχετική υποχρέωση γνωστοποίησης 
µεταβολής δικαιωµάτων ψήφου. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλειολήπτης οφείλει να ενηµερώνει 
έγκαιρα για την εκποίηση τον ασφαλειοδότη προκειµένου αυτός να εκπληρώσει τυχόν 
υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών βάση του ν.3340/2005.  
 
Η Εγκύκλιος 18/23.10.2003 καταργείται. 

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2006 


