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Εγκύκλιος αρ. 29 

ΘΕΜΑ:  Εξόφληση από τους χρηµατιστηριακούς παραγγελείς έναντι των µελών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών  του τιµήµατος συναλλαγών τοις µετρητοίς στην 
Αγορά Αξιών του Χ.Α. και άλλα θέµατα για την εφαρµογή της απόφασης 
2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Η παρούσα εγκύκλιος έχει σκοπό να δώσει διευκρινίσεις για την εξόφληση από τους 
χρηµατιστηριακούς παραγγελείς έναντι των µελών του Χ.Α. του τιµήµατος 
συναλλαγών τοις µετρητοίς στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και για την τήρηση από τα 
µέλη του Χ.Α. λογαριασµών πίστωσης  που απορρέουν από την Απόφαση υπ' αριθµ.  
2/363/30.11.2005 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 
ισχύει. 

Εξόφληση του τιµήµατος χωρίς πίστωση 

1. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε περίπτωση κατάρτισης χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής  τοις  µετρητοίς  για  αγορά  µετοχών  εισηγµένων  στο  Χ.Α.,  ο  εντολέας 
(πελάτης) του µέλους πρέπει να καταβάλει το τίµηµα της αγοράς προς το µέλος το 
αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής (εντός δηλαδή 
της προθεσµίας Τ+3). Για τους σκοπούς του ν. 2843/2000 και της Απόφασης υπ' αριθµ. 
2/363/30-11-2005 όπως ισχύει του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η καταβολή 
του τιµήµατος   προς   τα   µέλη   του   χρηµατιστηρίου    δεν   επιτρέπεται   να   γίνεται   
µε µεταχρονολογηµένες επιταγές. Εάν η εξόφληση του τιµήµατος αγοράς  µετοχών 
εισηγµένων στο Χ.Α. γίνεται µε το προϊόν της πώλησης των µετοχών αυτών, πρέπει η 
αγορά και η πώληση των µετοχών να έχουν καταρτιστεί κατά την ίδια συνεδρίαση του ΧΑ 
σε διαφορετική περίπτωση δεν θεωρείται εµπρόθεσµη η εξόφληση του τιµήµατος. 

2. Εφόσον και µετά το πέρας της ηµέρας Τ+3 ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει πλήρως το 
τίµηµα  αγοράς  (περιλαµβανοµένης της προµήθειας  και  λοιπών  εξόδων)  όλων των 
µετοχών  που  είχαν  αγορασθεί  µέχρι την  ηµέρα  Τ  χρησιµοποιώντας  τα  µέσα που 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, τότε το µέλος οφείλει να προβεί το αργότερο 
εντός   της   αµέσως   επόµενης   εργάσιµης   ηµέρας   από   τη   λήξη   της   προθεσµίας 
χρηµατιστηριακής εκκαθάρισης της συναλλαγής (δηλαδή την ηµέρα Τ+4), σε εκποίηση 
των  µετοχών  που  αγοράσθηκαν  την  ηµέρα  Τ  και  δεν  έχουν  εξοφληθεί.  Υπό  την 
προϋπόθεση ότι την ηµέρα Τ+4, µε τις αναγκαστικές εκποιήσεις, έχει καλυφθεί πλήρως το 
τίµηµα αγοράς µετοχών (περιλαµβανοµένης της προµήθειας και λοιπόν εξόδων) που είχαν 
διενεργηθεί µέχρι και την ηµέρα Τ, το µέλος δύναται, να καταρτίζει συναλλαγές αγοράς 
µετοχών στο Χ.Α. κατ' εντολή του πελάτη την ίδια ηµέρα Τ+4. Σε κάθε περίπτωση, οι 
συναλλαγές πώλησης θα πρέπει να έχουν καταρτισθεί πριν από τις συναλλαγές αγοράς. 

3. Η αναγκαστική εκποίηση την ηµέρα Τ+4 από µέλος µετοχών είναι εξαιρετικό 
µέτρο. Εποµένως, η κατ' εξακολούθηση αναγκαστική εκποίηση µετοχών την ηµέρα Τ+4, 
που έχουν αγοραστεί κατ' εντολή του ίδιου εντολέα (πελάτη) και δεν έχουν εξοφληθεί 
µέχρι την ηµέρα Τ+3 συνιστά ένδειξη καταστρατήγησης του άρθρου 2 του ν. 2843/2000, 
της υπ' αριθµ. 2/363/30-11-2005 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και του Κώδικα ∆εοντολογίας των Ε.Π.Ε.Υ. Κατά 
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συνέπεια, τα µέλη του Χ.Α. οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για τη 
διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και δύνανται, 
ενδεικτικώς, να απαιτούν την προκαταβολή του εκτιµώµενου τιµήµατος αγοράς, ή να 
αρνούνται τη διενέργεια συναλλαγών τοις µετρητοίς για λογαριασµό εντολέων τους, οι 
οποίοι παραβαίνουν κατ’ εξακολούθηση τις υποχρεώσεις τους για την εµπρόθεσµη 
καταβολή του τιµήµατος αγοράς µετοχών. 

4. Εφιστάται ειδικώς η προσοχή των µελών του Χ.Α. στην υποχρέωση τους, όταν 
αποδέχονται και εκτελούν εντολές πελατών τους για αγορά κινητών αξιών χωρίς οι 
πελάτες να έχουν προκαταβάλει το τίµηµα αγοράς, να έχουν λάβει κάθε απαιτούµενο 
µέτρο που διασφαλίζει την τήρηση του κανόνα του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2396/1996, των 
παραγράφων 4.3. και 8.1.(γ) του Κώδικα ∆εοντολογίας των Ε.Π.Ε.Υ. και της Απόφασης 
2/306/22.6.2004 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

5. Όταν µέλος του Χ.Α. εκτελεί εντολές αγοράς µετοχών χωρίς προείσπραξη του 
τιµήµατος, οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου πελάτη 
του, των µετοχών που αφορά η εντολή αγοράς, το µέγεθος της συναλλαγής, καθώς τις 
πιθανολογούµενες συνέπειες από τυχόν αναγκαστική εκποίηση µετοχών τόσο σε σχέση µε 
την  εύρυθµη  λειτουργία  της  αγοράς,  όσο  και  σε  σχέση  µε  την  ικανοποίηση  των 
απαιτήσεων της Ε.Π.Ε.Υ. έναντι του πελάτη της, έτσι ώστε να µην τεθεί σε κίνδυνο η 
φερεγγυότητα και η οµαλή λειτουργία της αγοράς. Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, το 
µέλος  οφείλει  να  διαθέτει  επαρκείς  έγγραφες  διαδικασίες  λειτουργίας,  αντίστοιχες 
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, καταρτισµένα στελέχη και κατάλληλη µηχανογραφική 
υποστήριξη. 

6. Σε περίπτωση υποχρέωσης µέλους να προβεί σε αναγκαστική εκποίηση µετοχών 
το µέλος οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα που θα του επιτρέψουν να εκπληρώσει την  
υποχρέωση του για εκποίηση των αγορασθεισών και µη εµπροθέσµως εξοφληθεισών 
µετοχών (λαµβάνοντας υπόψη,  µεταξύ άλλων, τον χρόνο καταχώρησης της εντολής 
πώλησης και την αιτούµενη τιµή). Σε περίπτωση που υπάρχει αντικειµενική αδυναµία 
εκποίησης των εν λόγω µετοχών καθ'  όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, το µέλος 
υποχρεούται να προβεί σε εκποίηση των µετοχών αυτών την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3632/1928) µέχρι την πλήρη 
εξόφληση της οφειλής. 

Παροχή Πίστωσης 

7. Tα µέλη του Χ.Α. που παρέχουν στον ίδιο πελάτη πιστώσεις για περίοδο που 
ισούται µε το χρονικό διάστηµα εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, η οποία 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928 (δηλαδή, κατά τα 
ισχύοντα σήµερα, για το διάστηµα µεταξύ Τ+3 και Τ+6, όπου Τ είναι η ηµέρα κατάρτισης 
της συναλλαγής αγοράς), καθώς και για  χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από την προθεσµία 
αυτή, οφείλουν να τηρούν αντίστοιχα δύο ξεχωριστούς Λογαριασµούς  Πίστωσης ανά 
πελάτη. Το όριο της πίστωσης που προβλέπεται στην Π∆/ΤΕ 2552/23.6.2004 υπολογίζεται 
αθροιστικά και  για τους δύο Λογαριασµούς Πίστωσης. Εποµένως, το συνολικό ποσό 
πίστωσης από το Μέλος προς κάθε Πελάτη δεν µπορεί να υπερβαίνει (κατά τα ισχύοντα 
σήµερα) το ένα εκατοµµύριο ευρώ. 

8. Στην περίπτωση που έχει συνοµολογηθεί στη σύµβαση πίστωσης µεταξύ  Μέλους και Πελάτη 
ότι η εξόφληση της πίστωσης γίνεται εντός προθεσµίας ίσης µε την προθεσµία εκκαθάρισης των 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 
3632/1928, η πίστωση παρέχεται για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών εργασίµων ηµερών, δηλαδή για 
χρονικό διάστηµα  ίσο ή µικρότερο µε την προθεσµία εκκαθάρισης των  χρηµατιστηριακών 
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συναλλαγών. Εξυπακούεται ότι η έναρξη της πίστωσης λαµβάνει χώρα κατά την καταβολή του 
τιµήµατος  αγοράς των µετοχών από το Μέλος για τους σκοπούς εκκαθάρισης της χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής  και λήγει µε την εξόφληση της πίστωσης. Συνεπώς ο Πελάτης καταβάλει τόκους  από την 
ηµέρα παροχής της πίστωσης, δηλαδή από την ηµέρα κατά την οποία το Μέλος εκκαθαρίζει τη σχετική 
χρηµατιστηριακή συναλλαγή εκταµιεύοντας εξ ιδίων διαθεσίµων το αντίτιµο των µετοχών που 
αγοράσθηκαν,   χωρίς  ο πελάτης να έχει καταβάλει ακόµη στο µέλος  το σύνολο  της αξίας τους. 

9. Για την τήρηση της υποχρέωσης της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 11 της Απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' 
αριθµ.2/363/30.11.2005 όπως ισχύει, θεωρείται αποδεκτό Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας το οποίο 
εµπεριέχει Στοιχείο το οποίο υπερβαίνει ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου 
Ασφαλείας µόνο εάν πρόκειται για µετοχές που περιλαµβάνονται στο δείκτη FTSE/ATHEX 20. 

10. Εφεξής καταργείται η Εγκύκλιος υπ’αριθµ. 24/16.9.2004. 

Αθήνα,  17  Μαρτίου 2006  

 


