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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να περιγράψει τον όρο άυλοι
τίτλοι και να δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούν ανά
περίπτωση.

Άυλη µετόχη ονοµάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας που κυκλοφορεί σε

ηλεκτρονική µορφή και συναντάται στη µερίδα του επενδυτή στο Σύστηµα Άυλων
Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Η αγορά και πώληση της επιτυγχάνεται

µε την ηλεκτρονική

µεταφορά της από τον λογαριασµό του πωλήτη σε αυτόν του αγοραστή µέσα στο ίδιο
µηχανογραφικό σύστηµα, στο οποίο γίνεται και η εκκαθάριση των αγοροπωλησιών.
Γενικά η λέξη τιτλοποίηση (securitization) αποτελεί έναν οικονοµικό όρο που
προέρχεται από τον αγγλοσαξωνικό χώρο και

περιγράφει την µετατροπή ενός

αγαθού σε τίτλο, δηλαδή σ’ ένα άλλο ρευστότερο. Η τιτλοποίηση άρχισε να
εµφανίζεται στη δεκαετία του 1970 στη “βιοµηχανία” στεγαστικών ενυπόθηκων
δανείων και θεωρείται µια επαναστατική αλλαγή στην χρηµατοπιστωτική αγορά. Η
τιτλοποίηση αφορά τη συγκέντρωση των πιστώσεων ή των τίτλων χρέους και την
αντικατάσταση τους µε καινούργιους τίτλους π.χ. τη µετατροπή στεγαστικών
ενυπόθηκων δανείων σε στεγαστικούς τίτλους1. Η τιτλοποίηση επιτυγχάνεται
διαµέσου των θεσµών της αποϋλοποίησης και της ακινητοποίησης των αγαθών,
θεσµών που συνήθως διαπλέκονται2.
Σήµερα οι άυλοι τίτλοι έχουν αντικαταστήσει κάθε είδους φυσικό τίτλο (π.χ
µετοχές ή αποθετήρια έγγραφα) και µέσω αυτής της διαδικασίας έχουν εκµηδενιστεί
οι κίνδυνοι απώλειας, κλοπής, καταστροφής και πλαστογράφησης µε αποτέλεσµα το
κόστος φύλαξης πια να είναι µηδέν και να υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές. Με
αυτόν τον τρόπο είναι διασφαλισµένα τα συµφέροντα των επενδυτών και παρέχονται
ίσες δυνατότητες στους επενδυτές που έχουν έδρα την Αθήνα και της περιφέρειας
αφού µε την χρήση των υπολογιστών και συναφών εργαλείων επικοινωνίας έχουν

1

Θανάσκος, Κ. (2009). Ο Μηχανισµός της Τιτλοποίησης των Απαιτήσεων στο Τραπεζικό Σύστηµα
και ο Ρόλος των Οίκων Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας: Εµπειριές από την κρίση του 2007-8.
(Μεταπτυχιάκη Εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα). ∆ιαθέσιµο στο
http://www.greekecon.gr/ergasies/Diplwmatiki_Thanaskos.pdf
2
Χριστοδούλου, Κ. (2004). Άϋλοι οµολογιακοί τίτλοι (επόψεις ουσιαστικού και δικονοµικού αστικού
δικαίου). ∆ιαθέσιµο στο http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=19912
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εκµηδενιστεί οι αποστάσεις3. Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα που
αναφέρονται στους επενδυτές η αποϋλοποίηση έχει πλεονεκτήµατα και για τις
τράπεζες και γενικότερα τους πιστωτικούς φορείς, διότι εµπλέκονται στην
ηλεκτρονική τήρηση του σχετικού λογαριασµού ως εκδότες ή πρώτοι οπισθογράφοι
των σχετικών άϋλων οµολόγων και µέσω αυτής της διαδικασίας επεκτείνεται ο
αριθµός παρεχοµένων υπηρεσιών τους συµπεριλαµβάνοντας και τις υπηρεσίες
διαχείρισης. Επιπλέον αποκτούν τη δυνατότητα ελέγχου της κυκλοφορίας των
οµολογιακών

τίτλων

και

την

χρηµατοδότηση

των

σχετικών

επενδυτικών

δραστηριοτήτων. Επακόλουθο των παραπάνω είναι να µην µπορεί να µεταβιβαστεί
τίποτα

χωρίς τη σύµπραξή τους, δηλαδή χωρίς την εκ µέρους της τράπεζας

ενηµέρωση του σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασµού.
Χρήσιµοι ορισµοί που θα βοηθήσουν την κατανόηση της έννοιας των άυλων
τίτλων και των διαδικασιών που εµπλέκονται δίδονται παρακάτω 4:
Μερίδα Επενδυτή: Η εγγραφή µε τα ατοµικά ή εταιρικά στοιχεία του επενδυτή στο
Σ.Α.Τ.
Εκδότρια: η ανώνυµη εταιρία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή ενταχθεί
προς διαπραγµάτευση σε αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση χρηµατιστηρίου ή έχουν
καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ.
Θεµατοφύλακας: Το πιστωτικό ίδρυµα που µπορεί να παρέχει νόµιµα στην Ελλάδα
την επενδυτική υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων.
Χειριστής: ∆ικαιούται να χειρίζεται Λογαριασµό Χειριστή σύµφωνα µε τον
κανονισµό των άυλων τίτλων διαθέτοντας τα κατάλληλα τεχνολογικά αλλά και
λειτουργικά µέσα που απαιτούνται για την επικοινωνία του µε το Σ.Α.Τ. Ορίζεται δε:
(α) Μέλος

3

Φραντζής, Ν. (1998). Πώς θα αποκτήσετε άυλες µετοχές;Τι πρέπει να προσέξουν και ποιες ενέργειες
πρέπει να κάνουν οι µέτοχοι για να αποϋλοποιήσουν τους τίτλους τους. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=96994
4
Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
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(β) Θεµατοφύλακας
(γ) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, αυτό εποπτεύεται από το δίκαιο από το
οποίο διέπεται και από µια εποπτική αρχή µεταξύ της οποίας και η Επιτροπή
Κεφαλαιοαγοράς, επισυνάπτεται το πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο έχει
δηµιουργήσει συνδέσµους µε τον ∆ιαχειριστή του Σ.Α.Τ. Επίσης, πρέπει να πληροί
τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως Χειριστής του Σ.Α.Τ. σε όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας του.
(δ) Η “Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών Εκκαθάρισης,
∆ιακανονισµού και Καταχώρησης” (Ε.Χ.Α.Ε.), θεωρείται Χειριστής µόνο για
ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό και στον Κανονισµό
Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική
Μορφή5.

Χειριστής Λογαριασµού: κάθε φορέας (ΑΧΕ, Θεµατοφύλακες) που διαχειρίζεται το
σύνολο ή µέρος του λογαριασµού χρεογράφων του επενδυτή.
Οµόλογα: οι άυλοι τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου που είναι καταχωρηµένοι στο
Σύστηµα Παρακολούθησης.
Οµολογίες :οι τίτλοι που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3α έως 3γ του κωδ. Ν.
2190/1920 και του Άρθρου 58 παρ. 2 Ν. 2533/97, όπως ισχύουν.
Χειριστής Μερίδας Επενδυτή: ο χειριστής λογαριασµού που διαχειρίζεται στοιχεία
της µερίδας του επενδυτή και τα στοιχεία των λογαριασµών χρεογράφων που έχει
δηµιουργήσει.
Εκκαθάριση: καταχώρηση των µετοχών που αγοράσθηκαν και αφαίρεση των
µετοχών που πουλήθηκαν σε κάθε επενδυτή.

5

Taxexperts (2011). ∆ιαθέσιµο στο http://www.taxexperts.gr/
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2. Η ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η αγορά κεφαλαίου αποτελεί µία οικονοµική συναλλαγή στην οποία διακινούνται
αξιόγραφα, οµόλογα ή µετοχές και άλλα µακροπρόθεσµα επενδυτικά εργαλεία (πάνω
από ένα έτος). Η διακίνηση των τίτλων αυτών έχει µεγάλο κίνδυνο, δηλαδή
πιθανότητα πτώχευσης ή αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών και αβεβαιότητα
µε τις τιµές που θα λάβουν τα χρεόγραφα. Γενικά η αγορά χρήµατος είναι ιδιαίτερα
σηµαντική διότι, προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών,
δίνει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας µίας επιχείρησης, βοηθά στην
κάλυψη του ελλείµµατος του οικονοµικού προϋπολογισµού και βελτιώνει την
εµπορευσιµότητα των επενδύσεων σε µετοχικές αξίες οµόλογα6.
Σηµαντική συµβολή στις συναλλαγές της Κεφαλαιαγοράς έχουν οι τράπεζες και
σηµαντικό µέρος των συναλλαγών της Κεφαλαιαγοράς πραγµατοποιείται στην αγορά
χρεογράφων. Κατά βάση οι αποταµιευτές δίνουν κεφάλαια και αποκτούν χρεόγραφα,
ενώ το κράτος και οι διάφορες επιχειρήσεις αποκτούν κεφάλαια και δίνουν
χρεόγραφα. Οι πιο σηµαντικές αγορές χρεογράφων είναι η αγορά µετοχών (stock
market) και η αγορά οµολογιών (bond market). Όσον αφορά την αγορά µετοχών οι
αποταµιευτές δίνουν κεφάλαια και αγοράζουν δικαιώµατα σε µια επιχείρηση, ενώ
στην αγορά οµολογιών δεν αποκτούν δικαιώµατα επί της επιχείρησης.
Γενικά η Κεφαλαιαγορά διακρίνεται στην πρωτογενή και στη δευτερογενή αγορά,
όπου στην πρωτογενή αγορά οι επιχειρήσεις και το κράτος εκδίδουν νέους τίτλους
και αποκτούν κεφάλαια, στη δευτερογενή αγορά δεν εκδίδουν νέους τίτλους και δεν
αποκτούν νέα κεφάλαια. Σαφή διαφορά ανάµεσα στη πρωτογενή και δευτερογενή
αγορά είναι ότι στη πρωτογενή γίνονται συναλλαγές µεταξύ αποταµιευτών και
επιχειρήσεων ή του Κράτους, ενώ στη δευτερογενή πραγµατοποιούνται συναλλαγές
σε τίτλους που έχουν ήδη εκδοθεί.
Το χρηµατιστήριο αξιών αποτελεί µία δευτερογενή αγορά µετοχών Ανώνυµων
Εταιριών και οµολογιών Ανώνυµων Εταιριών και ∆ηµοσίου, δηλαδή χρεογράφων7.

6

Ευρετήριο Οικονοµικών Όρων. Αγορές Κεφαλαίου (capital markets). ∆ιαθέσιµο στο
http://www.euretirio.com/2010/06/agores-kefalaiou.html
7

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). (2012) Κεφαλαιαγορά και Χρηµατιστήριο.
(Powerpoint slides) ∆ιαθέσιµο στο
http://users.auth.gr/gpapahr/courses/stuff_finance/slides/001_primary%20&%20secondary.pdf
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2.1 ΕΙ∆Η ΜΕΤΟΧΩΝ
Όταν ιδρύεται µία ανώνυµη εταιρία συγκεντρώνεται ένα χρηµατικό ποσό
(κεφάλαιο) το οποίο κατανέµεται σε µικρότερα µέρη, που αντιπροσωπεύουν τις
µετοχές. Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε επενδυτές να συµµετέχουν στο
κεφάλαιο της εταιρίας και εποµένως στα κέρδη της.
Οι µετοχές διακρίνονται σε κοινές, προνοµιούχες, ονοµαστικές και ανώνυµες, µε
δικαίωµα ψήφου και χωρίς δικαίωµα. Το πιο συνηθισµένο είδος µετοχών αποτελούν
οι κοινές µετοχές οι οποίες δίνουν το δικαίωµα συµµετοχής του κατόχου στα κέρδη
και στην συµµετοχή κατά την έκδοση νέων µετοχών στη Γενική συνέλευση των
µετοχών.
Οι προνοµιούχες µετοχές έχουν περισσότερα προνόµια σε σχέση µε τις κοινές,
διότι οι κάτοχοι έχουν προτεραιότητα συµµετοχής στα κέρδη, τα µερίσµατα και τις
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου.
Οι ονοµαστικές µετοχές απαρτίζουν µετοχές που εκτός από τα στοιχεία της
εταιρίας αναγράφουν και τα στοιχεία του δικαιούχου, σε αντίθεση µε τις ανώνυµες
που δεν το αναγράφουν. Επιπλέον διαφοροποίηση µεταξύ ονοµαστικών και
ανώνυµων αποτελεί και η διαδικασία που µεταβιβάζονται αυτού του είδους οι
µετοχές 8.

8

Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Πορφυρής, Ν.,Πέτσας, Κ. Οι αγορές Χρήµατος, κεφαλαίου και
παραγώγων προϊόντων και οι επενδύσεις. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.adex.ase.gr/ADEXDownload/news/publications/gr/Ecomical_analisis.pdf
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ
Σ.Α.Τ.
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Οι άυλοι τίτλοι διακρίνονται:
•

στις κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί από το ελληνικό δηµόσιο κατά τις
διατάξεις του άρθρου 5 του νόµου 2198/1994

•

στις οµολογίες και γενικότερα στους χρεωστικούς τίτλους σταθερού
εισοδήµατος που έχουν εκδοθεί α) από άλλα κράτη β) από οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και γ)από διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου χαρακτήρα

•

στις οµολογίες και στους χρεωστικούς τίτλους σταθερής εισόδου που
εκδίδονται από εταιρίες ή και άλλους εκδότες9

Τίτλοι, οποιασδήποτε
περιλαµβάνουν10:

διάρκειας,

που

εκδίδονται

µε

λογιστική

µορφή

Α. Τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου
α) σε ευρώ
i) έντοκα
ii) οµόλογα
iii) λοιποί τίτλοι
β) σε ξένο νόµισµα
Β. Τίτλους άλλων φορέων
Γ. Προϊόντα προθεσµιακών αγορών (futures, options κλπ)

Π.χ Τα έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΕΓΕ∆) είναι άϋλοι τίτλοι και οι
τόκοι τους φορολογούνται σήµερα µε 10% 11.

9

Υπουργείο Οικονοµικών και Τράπεζα της Ελλάδος.( 2009). Κανονισµός Λειτουργίας των Βασικών
∆ιαπραγµατευτών Αγοράς. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Regulation_Primary_Dealers.pdf
10
Τράπεζα της Ελλάδος. (2010). Κανονισµός Λειτουργείας Συστήµατος Παρακολούθησης
Συναλλαγών Επι Τίτλων µε Λογιστική Μορφή ( Άυλοι Τίτλοι). ∆ιαθέσιµο στο
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/System_RegulationEL.pdf
11
Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Πορφυρής, Ν.,Πέτσας, Κ. Οι αγορές Χρήµατος, κεφαλαίου και
παραγώγων προϊόντων και οι επενδύσεις. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.adex.ase.gr/ADEXDownload/news/publications/gr/Ecomical_analisis.pdf
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3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2396/1996 [άρθρο 12 παρ. 8 ν. 3606/2007],
οι φορείς που απαρτίζουν το Σύστηµα των Άυλων Τίτλων είναι υποχρεωµένοι
οποιαδήποτε στιγµή να διασφαλίζουν ότι οι τίτλοι που είναι καταχωρηµένοι στο
λογαριασµό των επενδυτών του σε αυτό, αντιστοιχούν στους τίτλους µε δικαιούχους
πελάτες του, οι οποίοι οφείλουν να απεικονίζονται στα βιβλία του ανά πάσα στιγµή.
Για το σκοπό αυτό, οφείλει, για κάθε λογαριασµό επενδυτή που διατηρεί για κάθε
είδος τίτλου σε αυτό, να απεικονίζει στα βιβλία του τους επενδυτές-δικαιούχους των
τίτλων αυτών, µε συγκεκριµένη αναφορά της ποσότητας των τίτλων των οποίων είναι
δικαιούχος καθένας απ’ αυτούς.

3.3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε (Κ.Α.Α.)
To Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1991 και
παρέµεινε ως φορέας για τα επόµενα 10 χρόνια 12. Το 2000 ,όµως, απορροφήθηκε από
τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε (Ε.Χ.Α.Ε).
Σκοπός της Κ.Α.Α είναι:13
•

Η εκκαθάριση και ο διακανονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών της
Αγοράς Αξιών του ΧΑ.

•

Η καταχώριση των αποϋλοποιηµένων, εισηγµένων στο ΧΑ αξιών, των επ'
αυτών

συντελουµένων

µεταβιβάσεων,

δεσµεύσεων

και

βαρών

οποιαδήποτε αιτία καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε θέµατα:
o

∆ιανοµής µερισµάτων

12

Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε (ΕΧΑΕ), Ιστορικά Στοιχεία. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=10168
13

Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. (1996). Τι είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών; ∆ιαθέσιµο στο
http://www.ase.gr/content/gr/helpdesk/question.asp?64
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από

o

Εξόφλησης τοκοµεριδίων

o

∆ιανοµής αξιόγραφων

o

Μεσολάβησης στη µεταβίβαση δικαιωµάτων προτιµήσεως ή
δικαιωµάτων σε περίπτωση διανοµής δωρεάν µετοχών

Στην Ε.Χ.Α.Ε εκτός από την Κ.Α.Α. ανήκουν επίσης οι ακόλουθες εταιρίες 14:
•

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

•

Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.

•

3.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.)
Το Σύστηµα Άυλων Τίτλων αποτελεί το Σύστηµα Παρακολούθησης
Συναλλαγών επί των Άυλων Τίτλων (Τίτλων µε Λογιστική Μορφή), που διέπεται από
τον νόµο 2198/199415. Αναλυτικότερα, για να διενεργήσει

ένας επενδυτής

συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α) θα πρέπει να διαθέτει
Μερίδα και Λογαριασµό Αξιών στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων. Το Σύστηµα Άυλων
τίτλων είναι η µηχανογραφική διαδικασία που καταχωρούνται οι άυλες αξίες και
παρακολουθούνται οι µεταβολές τους, καθώς και το µηχανογραφικό-λειτουργικό
σύστηµα του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 16,17
Με άλλα λόγια το Σ.Α.Τ είναι σαν το µηχανογραφικό σύστηµα µίας τράπεζας
όπου αντί να κρατούνται οι λογαριασµοί µετρητών των πελατών της, τηρούνται
λογαριασµοί που περιέχουν µετοχικούς τίτλους. Για τη διαχείριση του Σ.Α.Τ. είναι

14

Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. (1996). Κεντρική Σελίδα. ∆ιαθέσιµο στο http://www.ase.gr/

15

Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
16
Γαβριλάκης, Ν. (2004). Χρηµατιστήριο Αξιών και Παραγώγων. Σηµειώσεις παραδόσεων. Α.Τ.Ε.Ι
Κρήτης Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ηράκλειο. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.sdo.teicrete.gr/stock-exchange.pdf
17
Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
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αρµόδιο το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.(Κ.Α.Α.). Κάθε επενδυτής που έχει
µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. χαρακτηρίζεται στο Σ.Α.Τ. από δύο αριθµούς:
α)τον αριθµό µερίδας
β)το λογαριασµό αξιών.
Αυτοί οι δύο αριθµοί είναι µοναδικοί και από αυτούς χαρακτηρίζονται όλες οι
συναλλαγές του επενδυτή στις εισηγµένες µετοχές στο χρηµατιστήριο Αθηνών.
Για να µπορέσει ένας επενδυτής να ενεργοποιηθεί στο Σ.Α.Τ , θα πρέπει να
ανοίξει µια µερίδα. Για την δηµιουργία της Μερίδας και του Λογαριασµού Αξιών του
ο επενδυτής συµπληρώνει σχετική έντυπη αίτηση µε τα προσωπικά του στοιχεία στο
Μέλος του Χ.Α ή την Τράπεζα/Θεµατοφύλακα της επιλογής του, την οποία ορίζει
Χειριστή του Λογαριασµού του. Για να δηµιουργηθεί ο Λογαριασµός Αξιών θα
πρέπει ο επενδυτής να δώσει εντολή στον Χειριστή και µε τη σειρά του ο τελευταίος
να κάνει σχετικό αίτηµα προς το Σ.Α.Τ . Μοναδική περίπτωση που το Σ.Α.Τ δεν
δηµιουργεί Λογαριασµό Αξιών είναι ο επενδυτής να έχει ήδη µερίδα σε αυτόν, το
οποίο το Σ.Α.Τ το εξακριβώνει ελέγχοντας τις καταχωρήσεις 18.
Ο λογαριασµός αξιών είναι απαραίτητος για την Εταιρία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π) έτσι ώστε να συνδεθούν οι κωδικοί
συναλλαγών που έχει ανοίξει ο επενδυτής µε τη Μερίδα και το Λογαριασµό Αξιών
του επενδυτή, και να ανοιχτεί ο λογαριασµός συναλλαγών και εκκαθάρισης για
παράγωγα του επενδυτή.
Στο Λογαριασµό Αξιών καταχωρείται κάθε αξία του επενδυτή και
περιλαµβάνει το σύνολο των Λογαριασµών Χειριστή, που ανήκουν στη Μερίδα του.
Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις αξιών, στον Ειδικό Λογαριασµό η
καταχώρηση µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή από τον Χειριστή του
Λογαριασµού, από τον Χειριστή της ίδιας Μερίδας φυσικά µόνο κατόπιν εντολής από
τον δικαιούχο προς τον Χειριστή αυτόν.

18

Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. (1996). Κεντρική Σελίδα. ∆ιαθέσιµο στο http://www.ase.gr/
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Η χρονική διάρκεια δηµιουργίας λογαριασµού συναλλαγών και εκκαθάρισης
για παράγωγα είναι 3 µέρες. Την πρώτη µέρα, γίνεται η δηµιουργία µερίδας και
Λογαριασµού Αξιών του επενδυτή, η υπογραφή συµβάσεων, η χορήγηση του
κωδικού συναλλαγών και του κωδικού εκκαθάρισης, το άνοιγµα λογαριασµού
τήρησης του περιθωρίου ασφάλισης. Τη δεύτερη µέρα, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π καταχωρεί στο
µηχανογραφικό σύστηµα µε τη µορφή “registered” τα στοιχεία που έχουν δοθεί. Την
τρίτη µέρα, εφόσον η διαδικασία ελέγχων έχει επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν
προβλήµατα, ενεργοποιείται ο κωδικός πελάτη και ο επενδυτής µπορεί να καταρτίσει
συναλλαγές. 19
Μπορεί να οριστεί πάνω από ένας Χειριστής Λογαριασµού από έναν επενδυτή.
Σε αυτήν την περίπτωση συµπληρώνεται αίτηση Εξουσιοδότησης Χρήσης σε κάθε
νέο Χειριστή από τον επενδυτή µε τους κωδικούς αριθµούς της Μερίδας και του
Λογαριασµού Αξιών του καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία. Κάθε Χειριστής έχει
πρόσβαση µόνο στις αξίες που χειρίζεται µε εντολή του επενδυτή.20
Τα προσωπικά στοιχεία που δίνει ο επενδυτής περιλαµβάνουν : στοιχεία
ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αριθµός δελτίου ταυτότητας, έκδουσα
αρχή, ηµεροµηνία έκδοσης, εθνικότητα), τα φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ. και
∆.Ο.Υ.), τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας) κ.α. Σε
περίπτωση που κάποιο από αυτά τα στοιχεία τροποποιηθεί, ο επενδυτής πρέπει να το
δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση στο χειριστή από τον οποίο άνοιξε τη µερίδα στο
Σ.Α.Τ. Ο τελευταίος διαβιβάζει τη δήλωση στο Κ.Α.Α, το οποίο τροποποιεί τα
αντίστοιχα στοιχεία της µερίδας.

19

Γαβριλάκης, Ν. (2004). Χρηµατιστήριο Αξιών και Παραγώγων. Σηµειώσεις παραδόσεων. Α.Τ.Ε.Ι
Κρήτης Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ηράκλειο. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.sdo.teicrete.gr/stock-exchange.pdf
20
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε (ΕΧΑΕ), Άνοιγµα Μερίδας & Λογαριασµού Αξιών. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=10273&lang=el
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Πίνακας 1. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΆΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ21

ΥΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΆΥΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι µετοχές κυκλοφορούσαν σε έντυπη

Οι µετοχές κυκλοφορούν σε ηλεκτρονική

µορφή (εγγραφές σε ένα µηχανογραφικό

µορφή

σύστηµα)
Η εκκαθάριση των συναλλαγών γινόταν µε

Η εκκαθάριση γίνεται από τα τερµατικά

τη µεταφορά αποθετηρίων στο κτίριο της

των χειριστών τα οποία είναι

Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων.

συνδεδεµένα µε το Σ.Α.Τ

Για τις αγοραζόµενες µετοχές τυπώνονταν
νέα αποθετήρια (ονοµαστικές µετοχές) µε
ταυτόχρονη καταστροφή των πωλούµενων,
ή άλλαζαν χέρια παλιά αποθετήρια

Η αγορά και πώληση µετοχών συνίσταται
στην ηλεκτρονική µεταφορά των
µετοχών µεταξύ δύο λογαριασµών του
ίδιου µηχανογραφικού συστήµατος

(ανώνυµες µετοχές).

Τα αποθετήρια φυλάσσονταν στα

Οι µετοχές «βρίσκονται» στη µερίδα του

θησαυροφυλάκια ενός θεµατοφύλακα.

επενδυτή στο Σ.Α.Τ

21

Μπερνιδάκη, Α. (2011). Έννοια και Είδη Μετοχών Ανωνύµου Εταιρέιας. (Πτυχιακή Εργασία,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής,
Ηράκλειο). ∆ιαθέσιµο στο http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2011/MpernidakiAnna/attacheddocument-1322814480-396287-2047/Mpernidaki2011.pdf
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4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΆΥΛΕΣ
4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η∆Η ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΣΕ ΑΥΛΕΣ
Την ηµεροµηνία µετατροπής των µετοχών της Εκδότριας την ορίζει το Κ.Α.Α,
η οποία είναι δεσµευτική για αυτήν. Μετά την ηµεροµηνία µετατροπής των µετοχών
της Εκδότριας σε άυλους τίτλους, η µεταβίβαση τους είναι δυνατόν να γίνει από το
Κ.Α.Α µόνο µέσω των καταχωρήσεων σε Λογαριασµούς που διατηρούνται σε αυτό.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από την Εκδότρια είναι να καλέσει τους
µετόχους της να καταθέσουν τους τίτλους και τα αποθετήρια έγγραφα τους,
προκειµένου αυτά να µετατραπούν σε αυλή µορφή και να καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ.
Η περίοδος εκείνη που πραγµατοποιείται η κατάθεση των τίτλων ή των αποθετηρίων
εγγράφων, πρέπει να αποφασιστεί και να ανακοινωθεί από την Εκδότρια και να είναι
συµβατή µε τις ηµεροµηνίες του προγράµµατος µετατροπής που έχει καταρτίσει το
Κ.Α.Α22.
Για να γίνει µετατροπή,θα πρέπει η Εκδότρια να προσκοµίσει στο Κ.Α.Α. ένα
αρχείο Μετατροπής το οποίο περιέχει δύο τύπους µαγνητικού αρχείου, ένα αρχείο
µετοχών, οι µετοχές οι οποίες είναι ελεύθερες από ενέχυρο ή επικαρπία και ένα
αρχείο µετοχών που έχει συσταθεί ενέχυρο ή επικαρπία23.

22

Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
23
Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr

15

4.2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ Χ.Α.

Όταν οι µετοχές µίας εταιρίας εισάγονται για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το Κ.Α.Α είναι η δηµιουργία
Μερίδας Εκδότριας σύµφωνα µε σχετικά άρθρα του κανονισµού λειτουργίας του
Σ.Α.Τ και η καταχώρηση του συνόλου των αξιών της εταιρείας αυτής, που πρόκειται
να εισαχθούν για διαπραγµάτευση στο Χ.Α., στο Μεταβατικό Λογαριασµό της
Μερίδας αυτής. Για τη µεταφορά των αξιών από το Μεταβατικό Λογαριασµό της
Εκδότριας στους Λογαριασµούς των δικαιούχων, η Εκδότρια αποστέλλει στο Κ.Α.Α.
Αρχείο Κατανοµής ∆ικαιούχων.Η διαδικασία αυτή (µεταφορά αξιών) διενεργείται
από το Κ.Α.Α δύο ηµέρες πριν από την έναρξη διαπραγµάτευσης των αξιών αυτών
στο Χ. Α. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα των δύο ηµερών, οι Χειριστές µπορούν να
λαµβάνουν πληροφορίες µέσω του Σ.Α.Τ για τη µεταφορά των αξιών αυτώ . Μετά
την έγκριση εισαγωγής των αξιών της Εκδότριας εταιρείας από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Χ.Α., καµία τροποποίηση των Αρχείων Κατανοµής δεν επιτρέπεται,
εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που ορίζει ο Κανονισµός λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Ειδικά
για την Εκδότρια της οποίας οι αξίες εισάγονται προς διαπραγµάτευση στη Νέα
Χρηµατιστηριακή Αγορά, η Εκδότρια αυτή αποστέλλει στο Κ.Α.Α. εκτός του
Αρχείου Κατανοµής ∆ικαιούχων και Αρχείο Κατανοµής ∆ικαιούχων ∆εσµευµένων.
Υπάρχει περίπτωση να µην εγκριθεί από το Χ.Α. η αίτηση εισαγωγής των
µετοχών των υποψηφίων µετόχων, οι ως άνω καταχωρήσεις διαγράφονται.
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4.3 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Για κάθε εκδότρια υπάρχει ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι άυλες αξίες
της δεν έχουν µετατραπεί στο σύνολο τους. Το χρονικό διάστηµα αυτό αρχίζει από
την ηµεροµηνία µετατροπής και διαρκεί έως και 6 µήνες µετά. Η καταχώρηση των
αποτελεσµάτων εταιρικών γεγονότων για το τµήµα των τίτλων που έχουν µετατραπεί
σε άυλες αξίες, γίνεται ως εξής24:
•

Για τα εταιρικά γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσµα την εισαγωγή νέων αξιών
µε µεταβολή του αριθµού των ήδη εισηγµένων, απαιτείται η αποστολή στο
Κ.Α.Α. Αρχείου Κατανοµής ∆ικαιούχων από την Εκδότρια σύµφωνα µε τη
σχετική νοµοθεσία του Κανονισµού λειτουργίας του Σ.Α.Τ, ανεξαρτήτως εάν
µεταβάλλονται ή όχι τα πρόσωπα των δικαιούχων.

•

Εάν το θέµα αφορά δέσµευση αξιών, τότε εάν πρόκειται για ονοµαστικές
µετοχές, το Κ.Α.Α εκδίδει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, δύο
ηλεκτρονικά αρχεία, που περιέχουν τις πράξεις µεταβίβασης των µετοχών της.
Παράλληλα εκδίδει βεβαίωση δέσµευσης για κάθε δικαιούχο, ενώ εάν
πρόκειται για ανώνυµες µετοχές, το Κ.Α.Α εκδίδει µόνο βεβαίωση δέσµευσης
για κάθε δικαιούχο.

•

Όσον αφορά τα δικαιώµατα προτίµησης και απόληψης µερίσµατος, το Κ.Α.Α,
εάν πρόκειται για ονοµαστικές µετοχές, εκδίδει και θέτει στη διάθεση της
Εκδότριας, αντί του Αρχείου Προσδιορισµού ∆ικαιούχων δύο ηλεκτρονικά
αρχεία, που περιέχουν τις πράξεις µεταβίβασης των µετοχών της, ενώ για
ανώνυµες µετοχές, το Κ.Α.Α ή οι Χειριστές εκδίδουν µόνο σχετική
βεβαίωση25.

24

Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
25
Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
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5. ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Σ.Α.Τ
5.1 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΣΤΟ Σ.Α.Τ
Στο Σ.Α.Τ δηµιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα
Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή και Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή Παραγώγων. Τα στοιχεία που
χρειάζονται για να δηµιουργηθεί µια µερίδα Επενδυτή ανάλογα µε το εάν είναι
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 2). Στις
δύο αυτές κατηγορίες επενδυτών υπάρχουν κάποια γενικά στοιχεία που πρέπει ν
καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ τα οποία είναι η πλήρης διεύθυνση του επενδυτή δηλαδή
χώρα, πόλη, οδός αριθµός και Τ.Κ, ένας αριθµός τηλεφώνου, ένας αριθµός φαξ, το
επάγγελµα, το e-mail και ένα πρόσωπο επικοινωνίας.
Πίνακας 2. Στοιχεία δηµιουργίας µερίδας για φυσικά και νοµικά πρόσωπα
Φυσικό πρόσωπο

Νοµικό πρόσωπο

Το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο ή το όνοµα

Η πλήρης επωνυµία του νοµικού προσώπου

συζύγου
Το είδος και τα στοιχεία πιστοποιητικού

Η έδρα

αναγνώρισης (ενδεικτικά δελτίο ταυτότητας ή
διαβατήριο, ηµεροµηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή.
Ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ

Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Η αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία

Η αρµόδια ∆.Ο.Υ

(∆.Ο.Υ.)
Η υπηκοότητα

Η εταιρική µορφή του νοµικού προσώπου

Η ένδειξη «φυσικό πρόσωπο»

Η ένδειξη «νοµικό πρόσωπο»

Η ηµεροµηνία γέννησης

Η εθνικότητα

Η χώρα φορολογικής κατοικίας

Η χώρα φορολογικής κατοικίας
Ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου έναντι
του Κ.Α.Α. («Υπεύθυνος»), για τις πράξεις που
προσδιορίζει το Κ.Α.Α.
Αριθµός και ηµεροµηνία καταχώρησης του
νοµικού προσώπου στα οικεία βιβλία
δηµοσιότητας
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Αντίστοιχα, για τη Μερίδα της Εκδότριας τα στοιχεία που ζητούνται είναι
στοιχεία αναγνώρισης όπως τα στοιχεία που αναφέρονται στον προηγούµενο Πίνακα
2 και επιπλέον26:
Α) Τα στοιχεία της εταιρείας:
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εκδότριας εταιρείας
2. Ο οικονοµικός κλάδος, που έχει µπει η εκδότρια εταιρεία
3. Κατηγορία αξίας
Β) Στοιχεία εισηγµένης αξίας:
1.

Ονοµαστική τιµή της αξίας και συνολικός αριθµός των αξιών

2. Κωδικός διαπραγµάτευσης τους στο Χρηµατηστήριο Αθηνών
Γ) Στοιχεία για τα δικαιώµατα επί των αξιών:
1. Υποκείµενη αξία
2. Ηµεροµηνία εισαγωγής του δικαιώµατος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
3. Ηµεροµηνία λήξης διαπραγµάτευσης του δικαιώµατος
4. Ηµεροµηνία λήξης άσκησης του δικαιώµατος
5. Κωδικός διαπραγµάτευσης τους Χρηµατιστήριο Αθηνών
6. Αναλογία µετατροπής δικαιωµάτων προς αξίες

Στις προαναφερθέντες µερίδες τηρούνται λογαριασµοί µέσω των οποίων
γίνεται η κίνηση αξιών. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασµός Αξιών και
ειδικός Λογαριασµός, ενώ εξαιρείται από τη διαδικασία η περίπτωση
µη
εµφανισθέντος µετόχου και τηρείται µόνο Ειδικός Λογαριασµός. Στη µερίδα
Εκδότριας τηρούνται λογαριασµός αξιών, Ειδικός Λογαριασµός και Μεταβατικός
Λογαριασµός27. Στη Μερίδα Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή Παραγώγων υπάρχει ο
26

Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
27
Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr
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Λογαριασµός Αξιών και ο Ειδικός Λογαριασµός . Στη Μερίδα Μέλους υπάρχει
Λογαριασµός αξιών και Ειδικός Λογαριασµός, ενώ στη Μερίδα Ειδικού
∆ιαπραγµατευτή υπάρχουν Λογαριασµός Αξιών, Ειδικός Λογαριασµός Αξιών και
Ειδικός Λογαριασµός.

Στον Ειδικό Λογαριασµό καταχωρούνται οι αξίες σε περιπτώσεις28:
•

∆ήλωσης πρόθεσης µεταβίβασης ή σύστασης βάρους

•

Εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης εν ζωή

•

Μεταβίβασης αξιών µε κληρονοµική διαδοχή

•

Σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί αξιών

•

Μετατροπής αξιών αλλοδαπής Εκδότριας εταιρίας, στη µορφή, µε την οποία
αυτές διαπραγµατεύονται σε αλλοδαπό Χρηµατιστήριο Αξιών, στο οποίο οι
αξίες της αλλοδαπής Εκδότριας εταιρίας έχουν προηγουµένως εισαχθεί.

•

∆ιορθώσεις εσφαλµένων καταχωρήσεων

•

∆εσµεύσεις αξιών εισηγµένων στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ)

•

Μεταφοράς αξιών µεταξύ µερίδων

•

∆έσµευσης µετοχών ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων

Ένας λογαριασµός αξιών περικλείει έναν ή πιο πολλούς Λογαριασµούς
Χειριστών. Επίσης κάθε Λογαριασµούς Χειριστή αφορά συγκεκριµένο Μέλος ή
Θεµατοφύλακα ο οποίος τον κινεί. Η Τράπεζα Χρηµατικού ∆ιακανονισµού που
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Α.Α τηρεί χρηµατικούς λογαριασµούς
κάθε χειριστή, που διακρίνονται σε Λογαριασµούς Χρηµατικού ∆ιακανονισµού επί
µετοχών και Λογαριασµούς Χρηµατικού ∆ιακανονισµού επί Οµολόγων, οι οποίοι
χρησιµεύουν στον διακανονισµό των εκκαθαρίσεων χρηµατικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κάθε Χειριστή.

28

Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. (1996). Κεντρική Σελίδα. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.ase.gr/
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Τέλος στο Σ.Α.Τ υπάρχει ένας ακόµα Λογαριασµός Εκκαθάρισης Χειριστή, όπου
απεικονίζεται το χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπο του σε αξίες. 29

5.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ
Η ενεργοποίηση της µερίδας του Επενδυτή και ο Λογαριασµός Αξιών γίνεται
µετά από την καταχώριση των στοιχείων που προαναφέρονται από το χειριστή. Στη
συνέχεια ενεργοποιούνται και οι Λογαριασµοί Χειριστή της µερίδας αυτής. Αντίθετα,
ο Ειδικός Λογαριασµός ενεργοποιείται αυτόµατα µε την ενεργοποίηση της Μερίδας.
Επιπλέον, η ενεργοποίηση των Μερίδων Εκδότριας, Μέλους και Ειδικού
∆ιαπραγµατευτή επιτυγχάνεται από το Κ.Α.Α µετά τη δηµιουργία τους, ενώ οι
Λογαριασµοί Χειριστή ενεργοποιούνται από τον Χειριστή.
Η απενεργοποίηση Μερίδων και Λογαριασµών επιτυγχάνεται µόνο από το
Κ.Α.Α και µόνο υπό τον όρο ότι ο Λογαριασµός Αξιών και ο Ειδικός Λογαριασµός
έχουν µηδενικό υπόλοιπο. Για να δοθεί εντολή για απενεργοποίηση θα πρέπει να γίνει
αίτηση του Επενδυτή στο Κ.Α.Α, ενώ η διαδικασία γίνεται αυτόµατα από το Κ.Α.Α
στις εξής περιπτώσεις: α) Να παραµείνει ανενεργός ο Λογαριασµός Αξιών και ο
Ειδικός Λογαριασµός ανενεργοί για µακρύ χρονικό διάστηµα β) Θάνατος επενδυτή
γ) σύµφωνα µε το άρθρο 61 του κανονισµού λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων.
Στην περίπτωση Μερίδας Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή, η απενεργοποίηση γίνεται
αυτόµατα από το Κ.Α.Α µόνο όταν το Χ.Α δώσει εντολή στο Κ.Α.Α ότι το Μέλος
έχει χάσει την ιδιότητα του ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής και εφόσον ο Λογαριασµός
Μερίδας έχει µηδενικό υπόλοιπο. Στην περίπτωση του λογαριασµού Χειριστή,
απενεργοποίηση επιτυγχάνεται α) από το Χειριστή του Λογαριασµού, όταν έχει
µηδενικό υπόλοιπο αξιών και ο Χειριστής έχει ενηµερώσει τον επενδυτή έχοντας
έρθει σε συµφωνία, β) από το Κ.Α.Α µετά από αίτηση του επενδυτή και γ) αυτόµατα
από το Κ.Α.Α όταν απενεργοποιηθεί η Μερίδα.
29
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5.3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΣΤΙΣ

ΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΚΑΙ

ΣΤΟΥΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού λειτουργίας συστήµατος Άυλων
Τίτλων, µεταβολές σε στοιχεία της Μερίδας του επενδυτή από το Κ.Α.Α γίνεται µόνο
µετά από αίτηµα του ίδιου. Εξαίρεση αποτελεί η µεταβολή των στοιχείων Μερίδας
Εκδότριας όπου, εκτός από την αίτηση, πρέπει να υπάρχει και σχετική γνωστοποίηση
για τη µεταβολή από το Χ.Α30 στο Σ.Α.Τ.

5.4 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Οποιαδήποτε καταχώρηση έχει γίνει στο Κ.Α.Α, η οποία αφορά άυλες αξίες,
είναι απόρρητη. Γνωστοποίηση στοιχείων µπορεί να γίνει από το Κ.Α.Α µετά από
αίτηση του δανειστή και περιλαµβάνει στοιχεία όπως, το είδος και τον εκδότη των
αξιών που βρίσκονται καταχωρηµένες στον Ειδικό Λογαριασµό, τους Χειριστές των
λογαριασµών του επενδυτή στους οποίους βρίσκονται καταχωρηµένες αξίες, καθώς
και το είδος και τον εκδότη των αξιών αυτών31.
Πληροφόρηση για τις καταχωρήσεις και τις κινήσεις που γίνονται στους
λογαριασµούς του επενδυτή µπορεί να γίνει από τον Χειριστή, όσον αφορά τις
καταχωρήσεις και κινήσεις σε Λογαριασµό Χειριστή και από το Κ.Α.Α, όσον αφορά
τις κινήσεις και καταχωρήσεις στον Ειδικό Λογαριασµό Αξιών ή στον Λογαριασµό
Αξιών του. Ενηµέρωση της Εκδότριας γίνεται βάση διατάξεων του νόµου και του
Κανονισµού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ . Επιπρόσθετα, το Κ.Α.Α είναι υποχρεωµένο
µετά την ηµερήσια εκκαθάριση να διαθέσει τις πράξεις µεταβίβασης των
ονοµαστικών µετοχών που έχουν γίνει επί των αξιών του.

30
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6. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
6.1 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Α.Α ΣΤΟ Σ.Α.Τ

Οι καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ που αφορούν την Εκδότρια αλλάζουν α)σε
περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της Εκδότριας, β) σε περίπτωση αύξησης
ή µείωσης του µετοχικού της κεφαλαίου, γ) σε περίπτωση σύγκλισης γενικής
συνέλευσης,και δ) σε περίπτωση διανοµής κερδών που γίνονται ,πάντα, µε
πρωτοβουλία της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές, το Κ.Α.Α πρέπει να κάνει τις
αναγκαίες µεταβολές των στοιχείων στο Σ.Α.Τ .Οι µεταβολές αφορούν απλή
ενηµέρωση, τροποποίηση, συµπλήρωση ή άλλη αλλαγή των στοιχείων. Σε περίπτωση
που δηµιουργηθούν νέες αξίες ή δικαιώµατα, το Κ.Α.Α πρέπει να προβεί και στις
αλλαγές των υπολοίπων των Λογαριασµών, ενώ όταν πρόκειται για θέµατα που
αφορούν δέσµευση των αξιών, το Κ.Α.Α πρέπει να κάνει τις απαιτούµενες ενέργειες
για τη δέσµευση τους32.

6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εάν κάποια από τα στοιχεία των Μερίδων και των Λογαριασµών
µεταβληθούν µετά από εταιρικό γεγονός, τότε η Κ.Α.Α καταχωρεί τη µεταβολή των
στοιχείων στο Σ.Α.Τ.

32
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6.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Μετά από εταιρικά γεγονότα είναι δυνατό να δηµιουργηθούν νέες αξίες ή
δικαιώµατα, που πρέπει να εισαχθούν στο Σ.Α.Τ.. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Α.Α.
µετά από ενηµέρωση, καταχωρεί το σύνολο των καινούργιων αξιών στο Μεταβατικό
Λογαριασµό της Εκδότριας και εκ των υστέρων στο λογαριασµό Αξιών του
δικαιούχου. Η ακόλουθη διαδικασία µεταφοράς των αξιών εξαρτάται από το αν η
εισαγωγή νέων αξιών επιφέρει ή δεν επιφέρει µεταβολή στον αριθµό των εισηγµένων
αξιών στο Σ.Α.Τ. αξιών και των δικαιούχων.

6.4 ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΞΙΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του κανονισµού λειτουργίας του Σ.Α.Τ, η
διαδικασία της δέσµευσης αξιών ακολουθείται όταν συγκαλείται γενική συνέλευση ή
άλλο γεγονός που απαιτεί δέσµευση. Αναλυτικότερα, ο δικαιούχος συµµετοχής στη
γενική συνέλευση Εκδότριας, για να λάβει µέρος σε αυτή, θα πρέπει να ζητήσει
δέσµευση των αξιών του. Η δέσµευση αξιών γίνεται από τον Χειριστή στον οποίο
έχουν καταχωρηθεί οι αξίες και από το Κ.Α.Α για τις αξίες που έχουν καταβληθεί σε
Ειδικό Λογαριασµό του δικαιούχου.
Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α βεβαιώνει ότι έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες
δέσµευσης και ότι ο δικαιούχος µπορεί να λάβει µέρος στη συνέλευση. Ύστερα το
Κ.Α.Α παρέχει µετά από σχετικό αίτηµα της Εκδότριας δύο καταστάσεις. Στην
πρώτη, αναφέρονται οι δικαιούχοι

που έλαβαν µέρος στη γενική συνέλευση, η

ηµεροµηνία δέσµευσης, ο αριθµός των αξιών που δεσµευτήκαν και στη δεύτερη, οι
δικαιούχοι που έχουν αποδεσµεύσει τις αξίες τους33. Κατ’ εξαίρεση, στις ανώνυµες
µετοχές των Εκδοτριών, η κατάσταση δεν περιέχει στοιχεία αναγνώρισης των
δικαιούχων, αλλά κωδικοποιηµένο τον Κωδικό Αριθµό Μερίδας Επενδυτή
(Κ.Α.Μ.Ε) τους.

33

Κωδικοποιηµένος κανονισµός εκκαθάρισης και διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί
άυλων αξιών 2004 (ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004) ∆ιαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/doc/20905682/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A4-25-06-2009-Gr

24

Η αποδέσµευση των µετοχών διεξάγεται από την Κ.Α.Α την εποµένη µέρα
από αυτήν που έχει ορισθεί για την γενική συνέλευση είτε αυτή γίνει, είτε όχι.
Αποδέσµευση µετοχών µπορεί να γίνει ,επίσης, και πριν από τη γενική Συνέλευση
µόνο όταν ζητηθεί από τον δικαιούχο και µετά από σχετικό αίτηµα στο χειριστή ή
στην Κ.Α.Α.

6.5 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
Οποιαδήποτε ενέργεια που µπορεί να επηρεάζει τις καταχωρηµένες αξίες
ορίζεται ως πράξη του µετόχου. Πιο συγκεκριµένα, τέτοιες ενέργειες είναι: α) η
άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας , β) η πρόθεση εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης
αξιών, γ) η εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση αξιών εν ζωή ή αιτία θανάτου, και δ) η
σύσταση ενέχυρου ή επικαρπίας ή η κατάσχεση αξιών. Σε περίπτωση που πρόκειται
να γίνουν ή έχουν γίνει οι προαναφερθείσες ενέργειες, το Κ.Α.Α είναι υποχρεωµένο
να µετατρέψει

τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. Οι

τύποι

µετατροπών/µεταβολών εξαρτώνται από τον τύπο της πράξης, π.χ. σε απλή µεταβολή
των καταχωρηµένων στοιχείων, γίνεται από την Κ.Α.Α απλή ενηµέρωση, σε
µεταβίβαση ή σύσταση βάρους ή δέσµευση γίνεται µεταβολή των υπολοίπων των
λογαριασµών και τέλος, σε περίπτωση που χρειάζεται δέσµευση αξιών γίνονται οι
απαιτούµενες ενέργειες για δέσµευση34.

7. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Οι οµολογίες είναι πιστοποιητικά χρέους µε διάρκεια ζωής µεγαλύτερη από
ένα έτος. Είναι τίτλοι που εκδίδονται από το κράτος ή από οργανισµούς και
επιχειρήσεις και αποτελούν τµήµα ενιαίου δανείου ως µέσο δανεισµού από το
κοινό35. Οι οµολογίες θεωρούνται αξιόγραφα σταθερού εισοδήµατος, διότι ο εκδότης
του οµολογιακού δανείου ,που µπορεί να είναι είτε το ∆ηµόσιο είτε οι ανώνυµες
34
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εταιρίες, έχει υποχρέωση (νοµική δέσµευση) να αποδίδει στο τέλος κάθε χρονικού
διαστήµατος ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ,το οποίο έχει οριστεί εξαρχής, για
όλη τη διάρκεια ζωής του αξιόγραφου. Το συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό αναφέρεται
στον τόκο της οµολογίας. Ο εκδότης των οµολογιών υποχρεούται να εξυπηρετήσει
πρώτα τις νόµιµες απαιτήσεις των οµολογιούχων, όπως η καταβολή των τόκων και η
επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου κατά τη λήξη της οµολογίας. Αυτό πρέπει να γίνει
ανεξάρτητα από το ύψος του κέρδους µίας επιχείρησης και µετά από τις απαιτήσεις
των µετόχων.
Οι οµολογίες διακρίνονται σε οµολογίες σταθερής προσόδου και µεταβλητής
προσόδου. Οµολογίες σταθερής προσόδου θεωρούνται εκείνες οι οµολογίες των
οποίων το επιτόκιο προσδιορίζεται κατά την έκδοσή τους και παραµένει σταθερό για
όλη τη διάρκεια ζωής τους.
Οµολογίες µεταβλητής προσόδου ή οµολογίες κυµαινόµενου επιτοκίου
θεωρούνται εκείνες οι οµολογίες για τις οποίες το επιτόκιο δεν παραµένει σταθερό
διαχρονικά. Στην περίπτωση αυτή το επιτόκιο του πρώτου έτους είναι γνωστό κατά
την έκδοση, τα δε επιτόκια των εποµένων ετών καθορίζονται πριν την έναρξη κάθε
τοκοφόρου περιόδου. Το επιτόκιο των επόµενων ετών είναι συνάρτηση του επιπέδου
των επιτοκίων που θα επικρατήσουν στην αγορά τη χρονική στιγµή κατά την οποία
καθορίζεται το επιτόκιο για την επόµενη τοκοφόρο περίοδο36.

7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Στη µερίδα Εκδότριας οµολογιών καταχωρούνται τα στοιχεία που χρειάζονται
για να εισαχθεί η Μερίδα της Εκδότριας Εταιρίας που έχουν προαναφερθεί, καθώς
και

ο συνολικός αριθµός οµολογιών, ο κωδικός διαπραγµάτευσης τους στο

Χρηµατιστήριο Αθηνών, η αναλογία µετατροπής οµολογιών προς µετοχές εφόσον
πρόκειται για µετατρέψιµες οµολογίες και το επιτόκιο των οµολογιών37.
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8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ Ε.Κ.Α.Α ΣΤΟ Σ.Α.Τ
8.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (Ε.Κ.Α.Α)
Για να δηµιουργηθεί Μερίδα ∆ιαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α της οποίας οι άυλες
αξίες έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή πρόκειται να εισαχθούν θα πρέπει
πρώτα να έχει κοινοποιηθεί σχετικό ενηµερωτικό δελτίο από αυτή προς το Χ.Α. Τα
στοιχεία της µερίδας ∆ιαχειρίστριας που πρέπει να καταχωρηθούν για να ανοίξει
αυτού του είδους η Μερίδα, περιλαµβάνουν τα στοιχεία της διαχειρίστριας Μεριδίων
Ε.Κ.Α.Α. και τα στοιχεία Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α, όπως ο συνολικός αριθµός των
Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α, ο κωδικός διαπραγµάτευσης τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ, τα στοιχεία
που αφορούν δικαιώµατα επί των Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α ,δηλαδή το υποκείµενο µερίδιο
Ε.Κ.Α.Α, η ηµεροµηνία εισαγωγής του δικαιώµατος στην Ε.ΑΓ.Α.Κ, η ηµεροµηνία
λήξης διαπραγµάτευσης του δικαιώµατος ,η ηµεροµηνία λήξης άσκησης του
δικαιώµατος, ο κωδικός διαπραγµάτευσης τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ και η αναλογία
µετατροπής δικαιωµάτων προς Μερίδια Ε.Κ.Α.Α38.

8.2 ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥ
ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ Ε.Κ.Α.Α. ΣΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ Ε. Κ.Α.Α.
Μία επιπλέον οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι και η
Ελληνική Αγορά Αναδυόµενων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ) . Η Ε.ΑΓ.Α.Κ βρίσκεται
µεταξύ της Κύριας, της Παράλληλης και της Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς.
Οι τίτλοι της Ε.ΑΓ.Α.Κ υπόκεινται σε διαπραγµάτευση µόνο µετά από
απόφαση του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου. Οι τίτλοι αυτοί είναι: α) τα Ελληνικά
Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ), β) τα Μερίδια Ελληνικών Κεφαλαίων Αναδυόµενων
38
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Κεφαλαιαγορών (Ε.Κ.Α.Α) και γ) οι Μετοχές Εταιριών ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων
Αναδυόµενων Αγορών (Ε.Χ.Α.Α). Οι τίτλοι αυτοί είναι άυλοι και η εκκαθάρισή τους
γίνεται από την Ε.Χ.Α.Ε µέσω του Σ.Α.Τ.
Οι τίτλοι που εισάγονται στην Ε.ΑΓ.Α.Κ έχουν σχέση µε αναδυόµενες
αγορές. Πιο αναλυτικά, οι τίτλοι της Ε.ΑΓ.Α.Κ ή εκδίδονται από εταιρίες που έχουν
ως έδρα µία αναδυόµενη αγορά (ΕΛ.ΠΙΣ) ή από εταιρίες που επενδύουν το
ενεργητικό τους κυρίως σε αναδυόµενες αγορές (Μερίδια Ε.Κ.Α.Α, Μετοχές
Ε.Χ.Α.Α)39.

8.3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛ.ΠΙΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ
Τα ΕΛ.ΠΙΣ, είναι διαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες που αντιπροσωπεύουν
µετοχές (τίτλοι παραστατικοί µετοχών), οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή
εταιρία (παριστάµενες µετοχές) και θεωρούνται ισοδύναµες µε τις κινητές αξίες που
είναι εισηγµένες στο Χ.Α. Αναλυτικότερα, το ΕΛ.ΠΙΣ είναι το σύνολο των ενοχικών
δικαιωµάτων που προκύπτουν υπέρ του δικαιούχου του ΕΛ.ΠΙΣ, από τη σύµβαση του
ελληνικού πιστοποιητικού. Σε µια σύµβαση ΕΛ.ΠΙΣ, ο εκδότης του πιστοποιητικού
είναι κύριος µέτοχων αλλοδαπής εταιρίας και υποχρεούται να διαχειρίζεται τις
µετοχές στο όνοµά του για λογαριασµό του δικαιούχου. Ο τελευταίος πληρώνει
αντάλλαγµα µετά από συµφωνία. Οι παριστάµενες µετοχές της αλλοδαπής εταιρίας
µπορούν να είναι εισηγµένες ή όχι σε κάποιο χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη
αγορά του εξωτερικού

40

. Σε περίπτωση που εισαχθούν στο Χ.Α, η σύµβαση

ελληνικού πιστοποιητικού λύνεται και ο εκδότης είναι υποχρεωµένος να µεταβιβάσει
την κυριότητα των µετοχών στο δικαιούχο. Οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ κάτοικοι Ελλάδος
απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και κεφαλαίου για κάθε έσοδο από
ΕΛ.ΠΙΣ, εκτός από τα έσοδα που προκύπτουν από τόκους και µερίσµατα. Από την
άλλη µεριά, οι κάτοικοι εξωτερικού που είναι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ, απαλλάσσονται
από κάθε φόρο και παρακράτηση. Επίσης, δεν επιβάλλεται στις χρηµατιστηριακές
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συναλλαγές επί ΕΛ.ΠΙΣ ο φόρος του 1,5%ο που εφαρµόζεται για τη µεταβίβαση των
µετοχών41.

8.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ
ΕΛ.ΠΙΣ

Στη Μερίδα Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν
στην Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ και τα στοιχεία ΕΛ.ΠΙΣ ,όπως ο συνολικός αριθµός των
ΕΛ.ΠΙΣ, ο κωδικός διαπραγµάτευσης τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ και τα στοιχεία που
αφορούν δικαιώµατα που προκύπτουν από τα ΕΛ.ΠΙΣ, λόγω εταιρικών γεγονότων
της Εκδότριας των Παριστάµενων Μετοχών, δηλαδή το υποκείµενο ΕΛ.ΠΙΣ και η
ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος.

8.5 ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΛ.ΠΙΣ. ΣΤΑ ΕΛ.ΠΙΣ.

Στην περίπτωση των ΕΛ.ΠΙΣ που εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην
Ε.ΑΓ.Α.Κ εφαρµόζονται οι κανονισµοί που ισχύουν γενικά για την Εκδότρια, αλλά
όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «µέτοχος» νοείται ο ∆ικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ και
όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «µετοχές» νοούνται τα ΕΛ.ΠΙΣ. Όσον αφορά τη
µεταφορά ΕΛ.ΠΙΣ ,µεταξύ λογαριασµών, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που: α) θα
εκκαθαριστούν χρηµατιστηριακές συναλλαγές, β) θα ενοποιηθούν µερίδες λόγω
εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης εν ζωή, κληρονοµικής διαδοχής ,λόγω εκποίησης
αξιών εξ’ αιτίας αναγκαστικής εκτέλεσης εταιρικών γεγονότων, λόγω εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί των Παραγώγων
(ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π) και των αντισυµβαλλοµένων της στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α που
απορρέουν από την

εκκαθάριση

παραγώγων προϊόντων, λόγω

41
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εσφαλµένων καταχωρήσεων ή µετατροπής αξιών αλλοδαπής εταιρείας σε αυλές
αξίες, προκειµένου να εισαχθούν στο Χ.Α , και το αντίστροφο. Τα παραπάνω ισχύουν
γενικά για τη µεταφορά αξιών µεταξύ µερίδων και για τα ΕΛ.ΠΙΣ42.
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8.6 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ
Οµόλογο είναι ένα χρεόγραφο µε το οποίο ο εκδότης του πιστοποιεί ότι
χρωστά στον κάτοχο του οµολόγου το αναγραφόµενο ποσό χρηµάτων συν τον τόκο
που προκύπτει από το επιτόκιο που φέρει ο τίτλος.
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9. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα ειδικά θέµατα του κανονισµού του συστήµατος άυλων τίτλων υπάγεται το
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Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας είναι το σύνολο των µετρητών ή των κινητών αξιών
που δίνει ο πελάτης σαν ασφάλεια για την πίστωση που του δίνεται. ∆ηλαδή, το
Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας είναι οι µετοχές που αγοράζονται µε πίστωση ή άλλες
κινητές αξίες του πελάτη. Αυτές ο πελάτης τις παρέχει συµπληρωµατικά σαν ένα
τύπο ασφάλειας, έτσι ώστε να µπορούν να τηρηθούν τα όρια αρχικού ή και
διατηρητέου περιθωρίου. Η Τρέχουσα αξία των εισηγµένων στο Χ.Α µετοχών
αποτιµάται µε βάση την πιο πρόσφατη επίσηµη τιµή κλεισίµατος του δελτίου τιµών
του Χ.Α επί τον συντελεστή στάθµισης που έχει οριστεί από την εταιρία για κάθε
µετοχή που είναι αποδεκτή στο Λογαριασµό Περιθωρίου45.
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Το χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας χαρακτηρίζεται από στοιχεία τα οποία
περιλαµβάνουν: α)τις µετοχές που έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή είναι
υπό διαπραγµάτευση σε αγορά κάποιου άλλου κράτους που είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής ένωσης, β) τις µετοχές που δεν είναι υπό επιτήρηση, αναστολή ή
περαιτέρω περιορισµό τους για να διαπραγµατευτούν, γ)τις µετοχές που έχει περάσει
χρονικό διάστηµα τριών ηµερών από τότε που άρχισαν να διαπραγµατεύονται και δ)
τις άυλες κινητές αξίες που έχει εκδώσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων ή
άλλες κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης46,47.
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπερασµατικά, η αποϋλοποίηση των µετοχών αποτελεί µια πολύπλοκη
διαδικασία µηχανογράφησης των µετοχών που όµως παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα
σε σύγκριση µε το παλαιό σύστηµα που εφαρµοζόταν49.
Αρχικά, έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες που εκκαθαρίζονται οι µετοχές,
διότι το σύστηµα εκκαθάρισης πλέον είναι αυτοµατοποιηµένο, σε θέµατα µεταφοράς
µεγάλης ποσότητας αποθετηρίων τίτλων, έκδοσής νέων τίτλων και αντικατάστασης
φθαρµένων αποθετηρίων.
∆εύτερον, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ασφάλεια διότι δεν
είναι απαραίτητο να µεταφέρονται αποθετήρια και επίσης δεν υπάρχει περίπτωση
απώλειάς τους. Επιπλέον, ο επενδυτής δεν έχει πλέον κίνδυνο να κλαπούν ή να
καταστραφούν τα αποθετήρια του, διότι µε την εφαρµογή του Συστήµατος Άυλων
Τίτλων οι µετοχές του έχουν καταγραφεί µηχανογραφικά σε σύστηµα υπολογιστών
το οποίο είναι πολύ δύσκολο να παραβιαστεί.
Τρίτον, υπάρχει αυτοµατοποίηση εταιρικών πράξεων και συνεπώς κάθε
επενδυτής µπορεί σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να ελέγξει µέσω του Σ.Α.Τ τις
µετοχές του.
Τέταρτον, το Σ.Α.Τ χαρακτηρίζεται από ευελιξία και δίνει τη δυνατότητα να
εφαρµοστούν αποτελεσµατικά νέες υπηρεσίες.
Τέλος, µέσω της δηµιουργίας του χαρτοφυλακίου για κάθε επενδυτή, ο
τελευταίος µπορεί ανά πάσα στιγµή να ελέγξει το χαρτοφυλάκιο του.
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