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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

§ 1. Έννοια, χαρακτηριστικά, σκοποί και είδη χρηματιστηρίων 

 

1.1 Έννοια 

   Αρχικά, πριν προχωρήσουμε στη μελέτη και την ανάλυση των 

χρηματιστηριακών πωλήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών, χρειάζεται να 

προσδιορίσουμε την έννοια του Χρηματιστηρίου1 και να εντοπίσουμε τα 

βασικά χαρακτηριστικά του. Συνακόλουθα, Χρηματιστήριο2 ονομάζεται η 

οργανωμένη αγορά, η οποία είναι προσιτή σε όλους και όπου 

διαμορφώνονται δημόσια ορθές τιμές για συγκεκριμένα αντικείμενα 

χρηματιστηριακών συναλλαγών. Είναι ο τόπος, στον οποίο διενεργούνται 

αγοραπωλησίες αξιών ή αντικειμένων, των οποίων οι τιμές 

διαμορφώνονται βάσει των κανόνων της προσφοράς και της ζήτησης.3         

   Αναλυτικότερα, χρηματιστήριο είναι μια ειδικευμένη, ελεύθερα προσιτή 

αγορά δημόσιας διαμόρφωσης τιμών σε τυποποιημένα προϊόντα και 

τυποποιημένες συναλλαγές από ορισμένα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν 

είτε για δικό τους λογαριασμό, ως έμποροι (jobber), είτε για λογαριασμό 

τρίτων, ως παραγγελιοδόχοι ή ως μεσίτες τρίτων, χωρίς, όμως, την 

προϋπόθεση αυτούσιας προσαγωγής των εμπορευμάτων στο χώρο της 

αγοράς. Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε πως με 

τον όρο «χώρο» στις χρηματιστηριακές συναλλαγές δε νοείται 

αποκλειστικά, πλέον, μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, στην οποία 

βρίσκεται το κτήριο του Χρηματιστηρίου. Η έννοια του χώρου έχει 

σχετικοποιηθεί, λόγω των ηλεκτρονικών συστημάτων συναλλαγών. 

Επομένως, ως δεδομένος χώρος νοείται και συγκεκριμένος 

«κυβερνοχώρος». Σχετικά με την ηλεκτρονική, πια, διεκπεραίωση των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών, θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια. 
                                                           
1 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο Χρηματιστηριακό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2001, σελ. 9 
2 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Στοιχεία εμπορικού δικαίου (Ι)/ Γενικό μέρος – Εμπορικές συμβάσεις, 2

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 1998, σελ. 100  
3 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 11 επ.  

 



[16] 
 

         

1.2. Χαρακτηριστικά4 

   α. Οργάνωση. Η σύνθετη και πολύπλοκη έννοια του χρηματιστηρίου 

έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ανάγκη οργάνωσής του σε σώμα 

ορισμένης ελάχιστης δέσμευσης ως προς τη λειτουργία του για την 

επίτευξη των στόχων του. Επομένως, η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί 

ρυθμισμένη και οργανωμένη αγορά. Ο όρος «οργανωμένη αγορά» 

χρησιμοποιείται από τον Έλληνα νομοθέτη του ν. 2396/96, βασικό 

στοιχείο της οποίας θεωρεί τη νομοθετική ρύθμιση βασικών 

χαρακτηριστικών της. Επίσης, ο νεότερος νομοθέτης του ν. 3371/2005 

χρησιμοποιεί και αυτός τον όρο «οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου».  

     Παράλληλα, η ανάγκη οργάνωσης των χρηματιστηριακών αγορών 

διαφαίνεται και στην κοινοτική οδηγία 2004/39/ΕΚ (πλέον οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωση. Σε αυτή αναφέρεται πως είναι 

αναγκαίο να θεσπιστεί ένα συνολικό ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο 

διέπει την εκτέλεση των συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, 

ανεξάρτητα από τις μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το σκοπό 

αυτό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα στην εκτέλεση των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών των επενδυτών και να διασφαλισθεί η 

ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στο σύνολό του. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι είναι 

απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεκτικό και ικανό να λαμβάνει 

υπόψη τον κίνδυνο, το οποίο θα ρυθμίζει τους κυριότερους τρόπους 

εκτέλεσης εντολών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ευρωπαϊκή 

χρηματοπιστωτική αγορά. Στην οδηγία 2004/39/ΕΚ, μάλιστα, γίνεται 

σαφής αναφορά στην έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς. 

   Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με το σχετικό ελληνικό δίκαιο, η ρύθμιση 

και η οργάνωση του χρηματιστηρίου βασίζεται σε τρεις συνισταμένες. 

Πρώτον, τον καθορισμό των συναλλασσομένων απευθείας σε αυτό 

(χρηματιστές), δεύτερον, τον καθορισμό των αντικειμένων συναλλαγής 

(καθορισμός των χρηματιστηριακών πραγμάτων ‘η εισαγωγή, αναστολή 

και διαγραφή τους από τον πίνακα των χρηματιστηριακών αντικειμένων 

συναλλαγής), και τρίτον, τον καθορισμό των ειδών συναλλαγής. Η τριπλή 

αυτή ελάχιστη τυποποίηση μπορεί να επεκτείνεται και στον καθορισμό 

της εκτέλεσης των συναπτόμενων στο χρηματιστήριο συναλλαγών.  

                                                           
4 Λεωνίδας Ν . Γεωργακόπουλος, Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο – Το δίκαιο του 

ελληνικού συστήματος της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, εκδόσεις Σάκκουλας, 1999, σελ. 6 

επ. και σελ. 39 επ.  
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   β. Ελεύθερη πρόσβαση. Όποιος επιθυμεί, έχει την ευχέρεια και το 

δικαίωμα, ως επενδυτής, προσέλευσης και συναλλαγής στην αγορά, είτε 

αυτοπροσώπως, το οποίο είναι σπάνιο, είτε αντιπροσωπευόμενος από 

άμεσο αντιπρόσωπο (πληρεξούσιο) ή από έμμεσο αντιπρόσωπο 

9εντολοδόχο, δηλαδή παραγγελιοδόχο) στις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές. Η πιο συνήθης ερμηνεία της ελεύθερης πρόσβασης είναι η 

νομική και πραγματική δυνατότητα συναλλαγής κάθε φυσικού και νομικού 

προσώπου στο χρηματιστήριο μέσω χρηματιστών ως παραγγελιοδόχων.  

   γ. Δημόσια διαμόρφωση τιμών. Η σύναψη των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών είναι δημόσια με την πλήρη έννοια, δηλαδή το κοινό μπορεί 

να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις ως θεατής και ακροατής. Ακόμα, οι 

συναλλαγές δημοσιεύονται και γίνονται άμεσα γνωστές στο επενδυτικό 

κοινό, αλλά και στο μη συναλλασσόμενο, είτε με παρουσία στο χώρο των 

συναλλαγών είτε με ισοδύναμα ή παρεμφερή μέσα, όπως για παράδειγμα 

με ανακοινώσεις σε πίνακα, έκδοση δελτίου τιμών και συναλλαγών και 

τηλεματική μετάδοση πληροφοριών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

   δ. Διαμόρφωση ορθών τιμών. Ως ορθές τιμές νοούνται αυτές, οι οποίες 

ανταποκρίνονται σε συνθήκες άριστης (optimum) λειτουργίας του κανόνα 

της προσφοράς και της ζήτησης και όχι αυτές, οι οποίες ανταποκρίνονται 

σε κάποια αποτίμηση του αντικειμένου των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών. Το optimum επιτυγχάνεται όταν περατώνεται ο σκοπός της 

χρηματιστηριακής λειτουργίας. Ο σκοπός αυτός κάθε χρηματιστηρίου 

είναι διαφορετικός, ανάλογα με το είδος του χρηματιστηρίων, των οποίων 

οι κατηγορίες θα παρατεθούν στη συνέχεια. Επίσης συνίσταται ως προς 

όλα τα χρηματιστήρια στο μέγιστο, ταχύτερο και πλέον ανταποκρινόμενο 

στις συνθήκες της αγοράς εφοδιασμό της περιοχής, η οποία 

εξυπηρετείται από το χρηματιστήριο, με το αντικείμενο του 

χρηματιστηρίου, το οποίο είναι, παραδείγματος χάρη,  επενδυτικά 

κεφάλαια στα χρηματιστήρια αξιών και εμπορεύματα στα χρηματιστήρια 

εμπορευμάτων. 

   Όπως κάθε έμπορος, λοιπόν, στην ελεύθερη οικονομία εφοδιάζει την 

εξυπηρετούμενη από αυτόν οικονομία με αγαθά, έτσι και τα 

χρηματιστήρια έχουν σκοπό τον εφοδιασμό της οικονομίας με το 

αντικείμενό τους. Για το λόγο αυτό, βασικά χαρακτηριστικά του 

χρηματιστηρίου ως αγοράς είναι τα λεγόμενα «βάθος» και «εύρος». 

Βάθος σημαίνει το ύψος των κεφαλαίων, τα οποία διατίθενται στο 

χρηματιστήριο και εύρος η προσέλευση μεγάλου αριθμού 

συναλλασσομένων, προκειμένου να διευκολύνεται το βάθος, χωρίς, 

όμως, το χρηματιστήριο να παραμένει ή να γίνεται κλειστός κύκλος 
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συναλλασσομένων, ο οποίος, έστω και αν είναι οικονομικά ισχυρός, δεν 

εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων στο χρηματιστήριο.  

   Βάσει της πρακτικής και της εμπειρίας, η «ορθή τιμή» ενός αντικειμένου 

χρηματιστηριακής συναλλαγής προκαλεί περισσότερο το ενδιαφέρον στα 

χρηματιστήρια αξιών, καθώς οι μετοχές, κυρίως, και οι ομολογίες, η αξία 

των οποίων εξαρτάται από τις επιχειρηματικές προοπτικές του εκδότη 

τους ως ικανού επιχειρηματία και φερέγγυου οφειλέτη, δεν έχουν 

«ορατή» αξία χρήσεως ή κατασκευής. Αντιθέτως, έχουν μόνο αξία 

εκποίησης σύμφωνα με μη ορατά κριτήρια. Παράλληλα, οι κινητές αξίες 

στα χρηματιστήρια αξιών, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, έχουν 

μακροβιότητα και δυνατότητα συσσώρευσης που επιτρέπουν 

μακροπρόθεσμες και ποσοτικά ανεξάντλητες δυνατότητες οικονομικών 

επιδιώξεων. Συνακόλουθα, η εμπειρία έχει δείξει ότι ορθή τιμή είναι 

εκείνη, η οποία διαμορφώνεται όχι μόνο δημόσια με ελεύθερη πρόσβαση 

και με έναν ελάχιστο οργανωμένο μηχανισμό διαδικασίας συναλλαγών, 

αλλά, ακόμα, είναι εκείνη, η οποία είναι απαλλαγμένη α) 

προσωρινοτήτων από τυχαίους λόγους (π.χ. την απόφαση ισχυρού 

κεφαλαιούχου να εκποιεί ή να αγοράζει μεγάλο αριθμό ομοίων τίτλων), β) 

αναληθών πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν 

εσφαλμένες αποφάσεις των συναλλασσομένων, ιδίως ψευδών 

πληροφοριών διασπειρομένων για να δημιουργήσουν ψευδείς 

εντυπώσεις στην αγορά («παγίδευση» ή «ποδηγέτηση» της αγοράς) και 

γ) απορρήτων αληθών πληροφοριών, οι οποίες, επίσης, οδηγούν σε 

παγίδευση της αγοράς από τον κάτοχο της πληροφορίας, σε περίπτωση, 

κατά την οποία δεν την ανακοινώνει στο κοινό ή τον αντισυμβαλλόμενό 

του («εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών»). 

   ε. Συνέχεια – διάρκεια. Η χρηματιστηριακή αγορά προσφέρει στο 

επενδυτικό κοινό μόνιμες και διαρκείς ευκαιρίες συμμετοχής στις 

συναλλαγές, λόγω της καθημερινής λειτουργίας του τόπου και του 

τρόπου συνάψεώς τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή της καθημερινής 

λειτουργίας του χρηματιστηρίου και μάλιστα επί αρκετές ώρες κάθε 

ημέρα, δίνεται στους επενδυτές η ευκαιρία εκμεταλλεύσεως των 

αιφνίδιων διακυμάνσεων των τιμών. Επομένως, η συνεχής λειτουργία του 

χρηματιστηρίου, προσφέρει στο επενδυτικό κοινό την ευχέρεια 

συγκρίσεως και ορθής αξιολογήσεως των διάφορων τιμών και συμβάλλει 

στην καθιέρωση της χρηματιστηριακής αγοράς ως ένα χώρο διαχρονικής 

κερδοσκοπίας, η οποία κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις κρίνεται ως θετική 

για το οικονομικό σύνολο. 

   στ. Διοικητική επάρκεια. Καίριο στοιχείο της χρηματιστηρίου ως 

οργανωμένης και ρυθμιζόμενης αγοράς είναι η διοικητική του επάρκεια, 
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δηλαδή η επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού, των χώρων και των 

υπόλοιπων προϋποθέσεων της προμηθευτικής και διεκπεραιωτής 

λειτουργίας του για τον όγκο των συναλλαγών, οι οποίες ζητούνται να 

συνάπτονται και μέσω αυτού. 

   ζ. Εποπτεία. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των χρηματιστηριακών 

αγορών είναι η εποπτεία των χρηματιστηριακών συναλλαγών από 

συγκεκριμένα εκ του νόμου όργανα, των οποίων ο ρόλος προβλέπεται 

από τη νομοθεσία. Προφανώς, ο σκοπός της εποπτείας είναι η ασφάλεια 

των συναλλαγών και η σωστή διεκπεραίωσή τους, με αποτέλεσμα την 

προστασία των επενδυτών και της οικονομίας. Συνακόλουθα, την ευθύνη 

της εποπτείας των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Ελλάδα 

επωμίζονται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος.5 

1.3. Σκοποί   

   Οι σκοποί του χρηματιστηρίου6 και, επομένως, οι προθέσεις και οι 

επιδιώξεις των μικροεπενδυτών και των θεσμικών επενδυτών είναι 

κυρίως δύο, χρηματοδοτικοί και επενδυτικοί. 

    Ο οικονομικός στόχος τους, λοιπόν, είναι, κατά κανόνα, η επικερδής 

τοποθέτηση των κεφαλαίων τους, δηλαδή, η εξεύρεση χρηματοδότη και η 

ανεύρεση τρόπων εποικοδομητικής επένδυσης των χρημάτων τους. 

Συνεπώς, η επένδυση σε αντικείμενα χρηματιστηριακών συναλλαγών 

από επενδυτές, είτε άμεσα είτε μέσω οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων, αποτελεί στη σύγχρονη οικονομία ένα αρκετά 

ανταγωνιστικό προϊόν της τραπεζικής κατάθεσης, καθώς συγκεντρώνει τα 

ίδια με αυτή χαρακτηριστικά, δηλαδή την ευχερή τοποθέτηση ή μεταβολή 

της τοποθέτησης σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστηριακό προϊόν και 

δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των επενδυθέντων κεφαλαίων, ενώ 

παρέχει τη δυνατότητα αποκόμισης πολύ μεγαλύτερων κερδών απ’ ό,τι η 

τραπεζική κατάθεση. Κατά συνέπεια, η επιδίωξη των επενδυτών είναι η 

μεγιστοποίηση των κεφαλαίων, τα οποία διέθεσαν για την απόκτηση των 

χρηματιστηριακών προϊόντων, κάτι, το οποίο επιτυγχάνεται με τη 

ρευστοποίηση τους σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή, την οποία είχαν 

κατά την απόκτησή τους.  

1.4. Είδη χρηματιστηρίων 

                                                           
5 Λεωνίδας Ν . Γεωργακόπουλος, Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο – Το δίκαιο του 

ελληνικού συστήματος της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, εκδόσεις Σάκκουλας, 1999, σελ. 6 

επ. και σελ. 39 επ.  
6 Αναστάσιος Γ. Σιάφακας, Τι είναι το Χρηματιστήριο Αξιών – Τι πρέπει να ξέρουμε, εκδόσεις Κ. 

Σμπίλιας «Το Οικονομικό», 1991, σελ. 39 επ. 
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   Η ιστορία των σημερινών χρηματιστηρίων έχει ως αφετηρία τις 

οργανωμένες αγορές της αρχαιότητας, όπου οι έμποροι 

συγκεντρώνονταν για να αγοράσουν και να πωλήσουν εμπορεύματα. 

Στην Αρχαία Ελλάδα, οι αγορές αυτές ονομάζονταν «Αγοραί» ή 

«Εμπορίαι». Κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτού του είδους οι 

συναλλαγές, οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα και με τις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, γίνονταν στις Collegiae Mercatorum, ενώ στο Μεσαίωνα στις 

εμποροπανηγύρεις (Foires). Στη συνέχεια, λόγω της ραγδαίας αύξησης 

των προς προσφορά εμπορευμάτων δημιουργήθηκαν μόνιμες εμπορικές 

εκθέσεις χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι παρόντα τα αντικείμενα 

συναλλαγής. 

   Το 19ο αιώνα, εμφανίστηκαν στο εμπόριο τα διάφορα χαρτιά, όπως 

γραμμάτια, συναλλαγματικές, μετοχές και ομολογίες, με αποτέλεσμα να 

αποτελεί, πλέον, επιτακτική ανάγκη η καθημερινή συνάντηση των 

συναλλασσομένων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Επιπρόσθετα, 

όμως, ο μεγάλος αριθμός των εμπορευμάτων, τα οποία 

διαπραγματεύονταν οι ενδιαφερόμενοι οδήγησε στη διάκριση των 

χρηματιστηρίων σε κατηγορίες7, ανάλογα με το αντικείμενό τους.8  

   Συνεπώς, σήμερα υπάρχουν πολλά είδη χρηματιστηρίων9, με 

σπουδαιότερης σημασίας τα εξής: 

α. Χρηματιστήρια Αξιών 

β. Χρηματιστήρια Παραγώγων 

γ. Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων 

δ. Χρηματιστήρια Ναύλων 

ε. Χρηματιστήρια Λουλουδιών 

στ. Χρηματιστήρια Έργων Τέχνης  

        

§ 2. Έννοια και σκοποί των Χρηματιστηρίων Αξιών 

 

 2.1. Έννοια 

                                                           
7 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών – 

Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 79 
8 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 11 επ.   
9
 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Στοιχεία εμπορικού δικαίου (Ι)/ Γενικό μέρος – Εμπορικές συμβάσεις, 2

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 1998, σελ. 100 
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   Ένα Χρηματιστήριο Αξιών10, το οποίο, όπως είδαμε, αποτελεί μια ειδική 

χρηματοοικονομική αγορά, είναι μια μόνιμη (διαρκής) και ελεύθερα 

προσιτή δημόσια οργανωμένη αγορά επενδυσιακών αξιόγραφων, 

κινητών αξιών, τα οποία, νοούνται, πλέον, μόνο ως άυλοι τίτλοι. Το 

Χρηματιστήριο Αξιών, λοιπόν, είναι το ειδικό χρηματιστήριο 

χρηματοοικονομικών αξιογραφικών επενδύσεων. Τα είδη των 

επενδυσιακών αξιόγραφων, τα οποία αποτελούν τα αντικείμενα των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών στα Χρηματιστήρια Αξιών, θα 

παρατεθούν αναλυτικά στη συνέχεια. Επίσης, τα βασικά χαρακτηριστικά 

των Χρηματιστηρίων Αξιών είναι α) η οργάνωση, β) η ελεύθερη 

πρόσβαση, γ) η δημόσια διαμόρφωση των τιμών, δ) η διαμόρφωση 

ορθών τιμών, ε) η συνέχεια και η διάρκεια, στ) η διοικητική επάρκεια και 

ζ) η εποπτεία, για τα οποία έγινε λόγος στην 1.2. 

 

2.2. Σκοποί 

   Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι βασικοί σκοποί11 των 

χρηματιστηρίων, όπως και των Χρηματιστηρίων Αξιών, είναι επενδυτικοί 

και χρηματοδοτικοί. Τόσο λοιπόν οι μικροεπενδυτές όσο και οι θεσμικοί 

επενδυτές προβαίνουν σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, προκειμένου να 

αυξήσουν τα κεφάλαια, τα οποία επέλεξαν να επενδύσουν. Τα 

Χρηματιστήρια Αξιών, λοιπόν, όπως και εν γένει όλα τα χρηματιστήρια, 

μπορούν αποφέρουν κέρδη σε όλα τα είδη των επενδυτών, δηλαδή και 

σε αυτούς που εισάγουν τα χρηματιστηριακά προϊόντα στο χρηματιστήριο 

με σκοπό την πώλησή τους και σε αυτούς, οι οποίοι αγοράζουν τα 

προϊόντα αυτά και στη συνέχεια επιτυγχάνουν να τα μεταπωλήσουν σε 

υψηλότερη τιμή, είτε είναι μικροεπενδυτές είτε θεσμικοί επενδυτές. 

   Ειδικότερα, στις μέρες μας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αξιόλογη 

επιχείρηση, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, απαιτούνται σημαντικά 

κεφάλαια. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις, οι οποίες, ήδη, βρίσκονται σε 

λειτουργία χρειάζονται κεφάλαια με σκοπό να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους και να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και τις 

εγκαταστάσεις τους. Κατά συνέπεια, οι επιχειρηματίες είτε καταφεύγουν 

στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος, όμως, είναι, κατά κανόνα 

                                                           
10 Λεωνίδας Ν . Γεωργακόπουλος, Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο – Το δίκαιο του 

ελληνικού συστήματος της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, εκδόσεις Σάκκουλας, 1999, σελ. 39 

επ. 
11 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 83 επ. 



[22] 
 

βραχυπρόθεσμος και ακριβός (τόκοι, διάφορες εγγυήσεις, τις οποίες 

ζητούν οι τράπεζες) ή στη χρηματιστηριακή αγορά (στην Ελλάδα, ως επί 

το πλείστον, στο Χρηματιστήριο Αξιών). Στο Χρηματιστήριο Αξιών, 

λοιπόν, επιτυγχάνουν, όπως λέγεται, πρωτογενή χρηματοδότηση. Τα 

κεφάλαια αντλούνται απευθείας από τους επενδυτές, με αποτέλεσμα το 

χρήμα, το οποίο πλεονάζει να εξυπηρετεί παραγωγικούς σκοπούς. 

Επιπρόσθετα, η εισαγωγή μιας Ανώνυμης Εταιρίας στο Χρηματιστήριο 

Αξιών της προσδίδει κύρος και την κάνει γνωστή στο ευρύ επενδυτικό 

κοινό. 

   Εκτός από τις επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια 

από το ευρύ επενδυτικό κοινό, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών12, το 

Κράτος, οι Δημόσιοι Οργανισμοί και οι Τράπεζες εκδίδοντας ομολογιακά 

δάνεια. 

   Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών δίνει την εναλλακτική δυνατότητα 

στους αποταμιευτές να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε μετοχές και 

ομολογίες, οι οποίες, λογικά, θα τους αποφέρουν κέρδη ή ένα σταθερό 

εισόδημα. Συνακόλουθα, αποτελεί μια επενδυτική επιλογή με σημαντικά 

πλεονεκτήματα και υπεροχή στις αποδόσεις σε σύγκριση με τις 

καταθέσεις σε τράπεζες και τις επενδύσεις σε ακίνητα, γη ή συνάλλαγμα. 

   Ακόμα, είναι αξιοσημείωτο, πως στο Χρηματιστήριο Αξιών, η 

προσφορά και η ζήτηση τίτλων γίνεται, όπως άλλωστε προαναφέραμε, σε 

καθημερινή βάση και υπό συνθήκες πλήρους δημοσιότητας. Αν, λοιπόν, 

δεν υπήρχε το Χρηματιστήριο Αξιών θα ήταν δύσκολο να συναντηθούν οι 

πωλητές και οι αγοραστές τίτλων και να οριστούν οι τιμές, στις οποίες θα 

γίνονταν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές. Έτσι, έμπειροι επαγγελματίες, 

εννοώντας τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών, διενεργούν συναλλαγές 

για λογαριασμό των πελατών τους, γεγονός, το οποίο συμβάλλει στην 

ταχύτητα και την ασφάλεια της διεκπεραίωσής τους.  

   Συμπερασματικά, όπως υπογραμμίζει η Ευμ. Βούλγαρη – 

Παπαγεωργίου, «αν δεν υπήρχαν τα Χρηματιστήρια Αξιών θα έπρεπε να 

εφευρεθούν». 

§ 3. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών13 

   Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Σύρος αποτελούσε την ισχυρότερη 

ναυτιλιακή και εμπορική πόλη της Ελλάδος. Το 1864, λοιπό, στην 

Ερμούπολη της Σύρου λάμβανε χώρα στην εμπορική λέσχη του νησιού 

                                                           
12

 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Στοιχεία εμπορικού δικαίου (Ι)/ Γενικό μέρος – Εμπορικές συμβάσεις, 2
η
 

έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 1998, σελ. 101 
13 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 3 επ.  



[23] 
 

αξιοσήμαντη συναλλακτική κίνηση σε ξένα νομίσματα, τα οποία 

διαπραγματεύονταν ελεύθερα σε τιμές, οι οποίες διέφεραν από τις 

επίσημες. Παράλληλα, την εποχή εκείνη εκδιδόταν και σχετική εφημερίδα, 

η οποία ονομαζόταν «Χρηματιστήριο». Ακόμα, βέβαια, δεν είχε ιδρυθεί 

χρηματιστήριο στην ελληνική επικράτεια. Ο ελάχιστος αριθμός 

συναλλασσομένων και το μικρό μέγεθος του νησιού έθετε εμπόδια στην 

μετατροπή της εμπορικής λέσχης της Σύρου σε Χρηματιστήριο.14 

   Παράλληλα, το 1870, λειτουργούσε η Λέσχη των Εμπόρων Αθηνών, η 

οποία βρισκόταν πάνω από το καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» στη 

διασταύρωση των οδών Ερμού και Αιόλου. Στη λέσχη αυτή 

συγκεντρώνονταν διάφοροι έμποροι, οι οποίοι, εκτός των υποθέσεων 

που συζητούσαν, διαπραγματεύονταν τις ομολογίες δύο Εθνικών 

Δανείων, τα οποία εκδίδονταν την εποχή εκείνη. Με την πάροδο του 

χρόνου, η λέσχη μετατράπηκε από ψυχαγωγικό κέντρο ορισμένης 

επαγγελματικής τάξης σε «Μετοχοπρατήριον» σύμφωνα με τον Τρ. 

Ευαγγελίδη που της έδωσε αυτή την ονομασία. 

   Τον Οκτώβριο του 1872 ιδρύθηκε η Πιστωτική Τράπεζα, το Μάρτιο του 

1873 η Εταιρία Λαυρίου και το Μάιο του ίδιου έτους η Τράπεζα 

Βιομηχανικής Πίστεως της Ελλάδος. Την περίοδο αυτή, οι συναλλαγές 

αυξήθηκαν, η κερδοσκοπία βρήκε πρόσφορο έδαφος και η Εμπορική 

Λέσχη μετονομάστηκε σε «Χρηματιστήριο», του οποίου τα μέλη εξέλεξαν 

Πρόεδρο. Η κυβέρνηση Δεληγιώργη μελετούσε τη δημιουργία 

Χρηματιστηρίου, προκειμένου να συρρικνωθεί η κερδοσκοπία, η οποία 

είχε αναπτυχθεί στην ελεύθερη αγορά χρεογράφων. 

   Τρία χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα στις 30 Σεπτέμβριο του 1876,  

επί κυβερνήσεως Κουμουνδούρου, δημοσιεύτηκε Βασιλικό Διάταγμα, το 

οποίο ανέφερε ότι εγκρίνεται η σύσταση Χρηματιστηρίου Αξιών στην 

Αθήνα και ότι σε αυτό μόνο θα μπορούσαν, πλέον, να συγκεντρώνονται 

και να συναλλάσσονται έμποροι, πλοίαρχοι, μεσίτες και κολλυβιστές (οι 

ασχολούμενοι με την ανταλλαγή νομισμάτων), από τους οποίους 

προήλθαν οι πρώτοι χρηματιστές. Πριν την ίδρυση του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών το 1876 είχαν γίνει και άλλες παρόμοιες προσπάθειες. 

Επομένως, στις 22 Μαρτίου του 1875 ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα Χρηματιστήριο Αξιών, το οποίο βρισκόταν στον Πειραιά. Το 

Χρηματιστήριο, όμως, αυτό δε λειτούργησε ποτέ. Επίσης, στις 22 

Μαρτίου του 1875 ιδρύθηκε και Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων στον 

Πειραιά, το οποίο διαλύθηκε μετά από εξάμηνη λειτουργία και 

                                                           
14 Δ. Παπαριστείδης, Χρηματιστήριο και Υποψήφιος Επενδυτής, εκδόσεις Γαλαίος,1991, σελ. 17 

επ.  
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ξαναλειτούργησε στις 2 Νοεμβρίου του 1923. Επίσης, Χρηματιστήριο 

Εμπορευμάτων ιδρύθηκε και στη Θεσσαλονίκη το 1925.15  

   Έτσι, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) στεγάστηκε για πρώτη 

φορά στο Μέγαρο Μελά, στην πλατεία Κοτζιά, εκεί όπου στεγάζονταν 

παλαιότερα τα Κεντρικά Ταχυδρομεία και το οποίο σήμερα ανήκει στην 

Εθνική Τράπεζα. Στη συνέχεια, μέχρι το 1890, μεταφέρθηκε στην οικία 

Νοταρά, όπου σήμερα είναι το Κεντρικό Κατάστημα της Εμπορικής 

Τράπεζας. Από το 1891 έως το 1934 εγκαταστάθηκε στην οδό 

Πεσμαζόγλου 1, δίπλα στην Τράπεζα Κοσμαδοπούλου. Το 1934 το 

Χ.Α.Α. «μετακόμισε» σε κτίριο ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας, στην 

οδό Σοφοκλέους 10.16 Για το λόγο αυτό πολλοί συνήθιζαν να αποκαλούν 

το Χ.Α.Α. «Η Σοφοκλέους» (μια συνήθεια, η οποία διατηρείται από 

κάποιους μέχρι σήμερα). Το 2007, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

βρήκε τη νέα του στέγη στη Λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στη 

γωνία «Αθηνών και Χρηματιστηρίου», όπως λέγονται οι δύο δρόμοι που 

το περιβάλουν.  Ένα «σπίτι» γυάλινο, κατασκευασμένο από την εταιρεία 

“Babis Vovos -International Construction SA ” και το οποίο αρχιτεκτονικά 

σε τίποτα δε θυμίζει το νεοκλασικό της Σοφοκλέους 10, σα να 

μεταφέρθηκε εκεί επίτηδες, προκειμένου να τονιστεί ο εκσυγχρονισμός 

του χρηματιστηριακού θεσμού τα τελευταία χρόνια. 

   Το έμβλημα του Χ.Α.Α. είναι ο Ερμής, του οποίου μπρούτζινο άγαλμα 

στόλιζε τον τρίτο όροφο του κτηρίου στην οδό Σοφοκλέους 10, ενώ 

παλαιότερα κοσμούσε την αίθουσα του Χρηματιστηρίου στην οδό 

Πεσμαζόγλου 1 όπου ήταν τοποθετημένο πάνω σε μικρή ημικυκλική 

εξέδρα, πάνω από την έδρα του Κυβερνητικού Επόπτη. Αρχικά, ήταν το 

έμβλημα της Λέσχης των Εμπόρων.  

   Οι πρώτες χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών αφορούσαν τα εξής χρεόγραφα: 

 Ομολογίες Εθνικών Δανείων 

 Μετοχές: της Τράπεζας Βιομηχανικής Πίστεως, της Γενικής Πιστωτικής 

Τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), της Ναυτικής 

Τράπεζας ο Αρχάγγελος, της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας, της 

Ανώνυμης Μεταλλευτικής Εταιρείας «Ο Λαυρεωτικός Όλυμπος», της 

                                                           
15 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 12 επ.   
16 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο Χρηματιστηριακό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2001, σελ. 9 επ.  
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Μεταλλευτικής Εταιρείας η «Κάρυστος», της Μεταλλουργίας Λαυρίου, της 

Εθνικής Ακτοπλοΐας Ελλάδος και της Ασφαλιστικής Εταιρίας ο «Φοίνιξ» 

    Ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 1876. Ο κανονισμός αυτός προέβλεπε 

εκλογές των μελών της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου. Τελικά, εξαιτίας 

της απραξίας των συναλλαγών, ο κανονισμός αυτός δεν εφαρμόσθηκε 

ποτέ και τον Ιανουάριο του 1880 αντικαταστάθηκε με έναν πιο πλήρη. 

Σήμερα, ισχύει ο Κανονισμός του Χ.Α.Α. όπως έχει τροποποιηθεί μετά 

την 7η τροποποίηση σύμφωνα με την από 17-4-2008 απόφαση του ΔΣ 

του Χ.Α.Α. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/469/18-4-2008 απόφαση 

της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς. Τα εγκαίνια της επίσημης λειτουργίας 

του Χ.Α.Α., καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της πρώτης 

Διοικούσας Επιτροπής έγιναν το Μάιο του 1880. 

   Τέλος, με το νόμο 2324/1995 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία μη 

κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

Ανώνυμη Εταιρία». Το Μάρτιο του 2000 συστάθηκε η εταιρεία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

(ΕΧΑΕ), η οποία είναι και ο μοναδικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας 

του Χ.Α.Α.17 

    

§ 4. Χρηματιστηριακό δίκαιο 

   Το Χρηματιστηριακό δίκαιο18 είναι το σύνολο των διατάξεων του 

ιδιωτικού, σε ορισμένα κράτη, όπως στην Ελλάδα, και του δημοσίου 

δικαίου, οι οποίες ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και τις 

συνέπειες των χρηματιστηριακών πράξεων και το προσωπικό καθεστώς 

των χρηματιστηριακών επαγγελμάτων. Αποτελεί προέκταση του δικαίου 

των Ανωνύμων Εταιρειών και αφορά μια συγκεκριμένη αγορά 

επενδύσεων, τη χρηματιστηριακή αγορά. Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζεται 

από πολυνομία, καθώς πέρα από τους βασικούς νόμους, στους οποίους 

βασίζεται (π.χ. ν 3632/1928, ν 1806/1988, ν 3371/2005) περιλαμβάνει 

κυρίως και άλλους πολλούς ειδικούς νόμους, αποφάσεις της Επιτροπής 

της Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών, τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων και τον 

                                                           
17 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 13 επ.   
18 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο Χρηματιστηριακό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2001, σελ. 9 
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Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών 

Αξιών σε Λογιστική Μορφή.19   

 

§ 5. Χρηματιστηριακές συναλλαγές 

 

5.1.  Έννοια 

   Αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3632/1928 

«χρηματιστηριακαί συναλλαγαί εν τη εννοία του παρόντος νόμου είναι αι 

δικαιοπραξίες αι χρηματιστηριακώς συναπτόμεναι και έχουσαι 

αντικείμενον χρηματιστηριακά πράγματα»20. Βάσει λοιπόν αυτού του 

άρθρου, ο βασικός χαρακτηρισμός μιας χρηματιστηριακής συναλλαγής21 

είναι ο εξής: η χρηματιστηριακή συναλλαγή αποτελεί δικαιοπραξία, της 

οποίας αντικείμενο μπορούν να αποτελέσουν μόνον τίτλοι, οι οποίοι 

ορίζονται ως χρηματιστηριακά πράγματα και η οποία συνάπτεται στο 

χρηματιστήριο με καθορισμένο τρόπο και διαδικασία.  

   Συνακόλουθα, κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, χρηματιστηριακές 

συναλλαγές22 ήταν α) η αγορά και πώληση χρηματιστηριακών 

πραγμάτων τοις μετρητοίς, β) η αγορά και πώληση «επί προθεσμία», γ) η 

αγορά και πώληση «επί δώρω ή διπλασιασμώ», δ) η σύμβαση 

μεταφοράς και ε) κάθε εν γένει παρεπόμενη δικαιοπραξία σχετιζόμενη με 

την ενέργεια και την εκτέλεση των παραπάνω πράξεων.  

   Όμως, οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 1806/1988, όπου 

βάσει το άρθρο 38 παρ. 1 στοιχ. δ καταργούνται οι διατάξεις της 

χρηματιστηριακής νομοθεσίας, οι οποίες αντίκεινται στο ν. 1806/1988 ή οι 

οποίες αφορούν θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. Συνεπώς, σύμφωνα 

με το άρθρο 20 του ισχύοντος ν. 1806/1988, ως χρηματιστηριακές 

συναλλαγές επί χρηματιστηριακών πραγμάτων νοούνται, πλέον, οι εξής: 

                                                           
19 Λεωνίδας Ν . Γεωργακόπουλος, Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο – Το δίκαιο του 

ελληνικού συστήματος της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, εκδόσεις Σάκκουλας, 1999, σελ. 1 
20 Ευάγγελος Εμ. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2004, σελ. 169 
21 Ιωάννης Κ. Χολεβάς, Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Χρηματιστήριο, εκδόσεις Interbooks, 

1995, σελ. 46 επ. 
22

 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Στοιχεία εμπορικού δικαίου (Ι)/ Γενικό μέρος – Εμπορικές συμβάσεις, 2
η
 

έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 1998, σελ. 102 επ. 
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α) η πώληση χρηματιστηριακών πραγμάτων τοις μετρητοίς (πώληση 

άμεσης εκτέλεσης) 

β) η πώληση με ειδικές συμφωνίες (π.χ. η παράδοση των πραγμάτων 

μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης 

ολικά ή μερικά ή χωρίς ανταλλάγματα) 

γ) κάθε άλλη δικαιοπραξία συναφής με την εκτέλεση των παραπάνω 

συμβάσεων (σε σχέση με τις παραπάνω συμβάσεις, οι δικαιοπραξίες της 

κατηγορίας αυτής έχουν παρεπόμενο χαρακτήρα) 

5.2. Κύριες και παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές 

   Κύριες χρηματιστηριακές συναλλαγές23 είναι οι συμβάσεις, οι οποίες 

αφορούν χρηματιστηριακά πράγματα και συνάπτονται στο χρηματιστήριο 

κατά τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζει η χρηματιστηριακή 

νομοθεσία και ο κανονισμός του χρηματιστηρίου. Κύρια χρηματιστηριακή 

συναλλαγή, λοιπόν, είναι η οριστική σύμβαση, η οποία καταρτίζεται 

μεταξύ του μέλους του χρηματιστηρίου (χρηματιστή) και του 

χρηματιστηρίου.24 

   Από την άλλη μεριά, παρεπόμενη χρηματιστηριακή συναλλαγή25 είναι 

κάθε δικαιοπραξία, η οποία είναι συναφής με τη διενέργεια και την 

εκτέλεση μιας κύριας χρηματιστηριακής συναλλαγής. Συνεπώς, 

παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι η χρηματιστηριακή 

παραγγελία, μεταξύ του παραγγελέα (τρίτου – επενδυτή) και του 

παραγγελιοδόχου (μέλους χρηματιστηρίου – χρηματιστή) και η μεσιτεία26.   

 

§ 6. Σχέση Αστικού, Εμπορικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου 

   Πρώτιστα, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι δικαιοπραξίες και 

συγκεκριμένα ενοχικές δικαιοπραξίες (περί της νομικής φύσεως των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών, θα γίνει εκτενής λόγος στη συνέχεια). 

Επίσης, όπως αναφέραμε, είναι εμπορικές πράξεις και, μάλιστα, 

                                                           
23 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο Χρηματιστηριακό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2001, σελ. 35 επ. 
24 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2005, σελ 37 επ. 
25 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο Χρηματιστηριακό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2001, σελ. 33 επ. 
26

 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Στοιχεία εμπορικού δικαίου (Ι)/ Γενικό μέρος – Εμπορικές συμβάσεις, 2
η
 

έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 1998, σελ. 103 επ. 
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εμπορικές συμβάσεις. Επομένως, σε πρώτο στάδιο, οι χρηματιστηριακές 

συναλλαγές εμπίπτουν στις διατάξεις του εμπορικού δικαίου, καθώς 

αποτελούν εμπορικές συναλλαγές. Συνακόλουθα, όπως εν γένει όλες οι 

εμπορικές συναλλαγές, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές υπάγονται στο 

ιδιωτικό δίκαιο και συνεπώς στο αστικό δίκαιο. Το ζήτημα της 

παράλληλης εφαρμογής και της εναρμόνισης μεταξύ του εμπορικού και 

του αστικού δικαίου αφορά την κάλυψη ενδεχόμενων κενών κατά την 

ερμηνεία των διατάξεων του εμπορικού δικαίου, οι οποίες θα τύχουν 

εφαρμογής. Υπό το πρίσμα, λοιπόν, αυτό τα νομοθετικά κενά της 

εμπορικής νομοθεσίας συμπληρώνονται από το αστικό δίκαιο, η δε 

εφαρμογή είναι κατά κανόνα ευθεία και όχι αναλογική. 

    Επομένως, το αστικό δίκαιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ερμηνεία 

και την κατανόηση των θεσμών της εμπορικής νομοθεσίας. Έτσι, το ίδιο 

συμβαίνει και ως προς το χρηματιστηριακό δίκαιο, με την ειδοποιό 

διαφορά ότι το δίκαιο των χρηματιστηριακών συναλλαγών έχει αποκτήσει 

τέτοιο βαθμό ειδικότητας, με αποτέλεσμα η εφαρμογή διατάξεων του 

αστικού κώδικα να είναι περιορισμένη (το ζήτημα αυτό θα μας 

απασχολήσει και στη συνέχεια).27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2005, σελ. 65 επ.  

 



[29] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ 

Χ.Α.Α.  

Εισαγωγικά 

 

   Όπως παρατηρήσαμε προηγουμένως, ως χρηματιστηριακές 

συναλλαγές νοούνται κυρίως οι διάφορες χρηματιστηριακές πωλήσεις, οι 

οποίες συντελούνται στο χρηματιστήριο βάσει του χρηματιστηριακού 

δικαίου, των χρηματιστηριακών πραγμάτων, των αντικειμένων, δηλαδή, 

των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνακόλουθα, στο Χρηματιστήριο 

Αξιών  βασικό όγκο των χρηματιστηριακών συναλλαγών αποτελούν οι 

χρηματιστηριακές πωλήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών, με τις οποίες θα 

ασχοληθούμε ενδελεχώς στο Δεύτερο Μέρος. Αρχίζοντας από τα 

υποκείμενα των χρηματιστηριακών πωλήσεων28, θα συνεχίσουμε με την 

παράθεση των αντικειμένων των χρηματιστηριακών πωλήσεων και την 

αναλυτική διαδικασία κατάρτισης αυτών. 

 

§ 7.  Τα υποκείμενα των χρηματιστηριακών πωλήσεων στο Χ.Α.Α. 

 

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις αγορές του Χ.Α. 

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δικαίωμα 

συμμετοχής στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν μόνο τα 

μέλη αυτών των αγορών. Συνεπώς, μόνο τα Μέλη του Χ.Α.29 μπορούν να 

προβαίνουν σε χρηματιστηριακές πωλήσεις, καθώς ως συμμετοχή στις 

Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών νοείται, για τις ανάγκες του 

Κανονισμού του, η πρόσβαση στα συστήματα των Αγορών του Χ.Α. για 

                                                           
28 Βασιλική Π. Μαλινδρέτου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Χρηματιστήριο, εκδόσεις Παπαζήση 

1998, σελ. 318 επ.  
29 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 167 επ. 
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την κατάρτιση συναλλαγών σε διαπραγματεύσιμα σε αυτές 

χρηματοπιστωτικά μέσα.30  

 

7.2. Μέλη του Χ.Α. 

   Μέλη31 του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορούν να είναι, βάσει του 

Κανονισμού του, οι Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών), περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, που 

έχουν λάβει την άδεια για την  παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών των 

εδαφίων (α) (ii) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 

2396/1996. Δηλαδή, για τη λήψη και διαβίβαση για λογαριασμό 

επενδυτών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί ενός ή περισσοτέρων 

από τα κατωτέρω αναφερόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα: 1) κινητές αξίες 

και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, 2) τίτλους της 

χρηματαγοράς, 3) τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών 

συμβάσεων (futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων 

που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, 4) προθεσμιακά 

συμβόλαια επιτοκίου (FRA), 5) συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) 

υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή συμβάσεις 

ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps), 

6) δικαιώματα προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση 

οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τίτλους, περιλαμβανομένων των 

ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς 

(στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ιδίως δικαιώματα προαιρέσεως 

επί συναλλάγματος και επιτοκίων).  Επίσης, οι Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίες έχουν 

λάβει άδεια για την εκτέλεση των παραγγελιών και των εντολών αυτών 

για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για τη διαπραγμάτευση και την 

αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασμό τίτλων που αναφέρονται παραπάνω. 

   Συνακόλουθα, την ιδιότητα του Μέλους32 μπορεί να αποκτήσει: 

α) Ε.Π.Ε.Υ.33 που έχει συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο 

                                                           
30 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §1.1.1., σελ. 17 
31 Απόστολος Αθ. Καραγκουνίδης, Η βασική διαδικασία κατάρτισης της χρηματιστηριακής 

συναλλαγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Πρακτικά 9
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου του 

Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, 2000, σελ. 210 επ. 
32 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 78 επ.  
33 Βασιλική Π. Μαλινδρέτου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Χρηματιστήριο, εκδόσεις Παπαζήση 

1998, σελ. 258 επ.   
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β) Ε.Π.Ε.Υ. άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης 

χώρας, η οποία έχει νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 

γ) Ε.Π.Ε.Υ. άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους 

συμβεβλημένου στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(Ε.Ο.Χ.), που δραστηριοποιείται νομίμως στην Ελλάδα εξ αποστάσεως. 

   Όσον αφορά, μάλιστα, τη δραστηριοποίηση Ε.Π.Ε.Υ. ως εξ 

αποστάσεως Μέλους (remote member) και τη διεκπεραίωση από αυτή 

χρηματιστηριακών πωλήσεων απαιτείται να έχει αυτή γνωστοποιήσει 

εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών στοιχεία αντικλήτου της που εδρεύει στην Αθήνα. Η Ε.Π.Ε.Υ. 

οφείλει, ακόμα, να κοινοποιεί στο Χ.Α. την ανωτέρω γνωστοποίηση 

στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά, πιο 

συγκεκριμένα, τα εξ αποστάσεως Μέλη σε Αγορές Αξιών του Χ.Α., 

εκκαθαρίζουν και διακανονίζουν τις συναλλαγές που διεξάγει το Χ.Α. 

υποχρεωτικά μέσω ενός και μόνο θεματοφύλακα, ο οποίος ενεργεί κατά 

την εκτέλεση των ανωτέρω ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για 

λογαριασμό του εξ αποστάσεως Μέλους. Μέσω του θεματοφύλακα 

αυτού, το εξ αποστάσεως Μέλος διενεργεί επίσης κάθε σχετική 

δικαιοπραξία ή υλική πράξη, για την οποία απαιτείται φυσική παρουσία 

στις Αγορές του Χ.Α. Βέβαια, ο προβλεπόμενος αυτός ορισμός 

Θεματοφύλακα δεν είναι υποχρεωτικός εφόσον το εξ αποστάσεως Μέλος 

συνδέεται με το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε. (Ελληνικά 

Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, 

Διακανονισμού και Καταχώρησης).34 

    Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους, οι Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις που κάθε φορά ορίζονται στο Νόμο, στον 

Κανονισμό ως και στις Αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. που εκδίδονται για 

την εφαρμογή του Κανονισμού. Παράλληλα, ο Κανονισμός του Χ.Α. 

προβλέπει τη διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους, τις 

σχετικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις την απαραίτητα οργανωτική και 

λειτουργική τους επάρκεια, την επαγγελματική τους επάρκεια, καθώς και 

τα κριτήρια καταλληλότητας και εν γένει προσωπικής αξιοπιστίας, τα 

οποία  μπορεί να θέτει το Χ.Α. με Απόφασή του και τα οποία πρέπει να 

πληρούν τα Μέλη του.35  

                                                                                                                                                             
 
34 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §1.2.1., σελ. 18 
35 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §1.2.2. επ., σελ. 18 επ. 
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   Οι Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίες γίνονται Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 

αποκτούν, πέρα των άλλων, και το δικαίωμα διεκπεραίωσης 

χρηματιστηριακών συναλλαγών έχουν τη μορφή της χρηματιστηριακής 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) ή 

αλλιώς Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών) ή, πιο απλά, Α.Χ.Ε. (Ανώνυμη 

Χρηματιστηριακή Εταιρεία). Θα πρέπει, προφανώς, να υπογραμμισθεί 

πως όλες οι Α..Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (Α.Χ.Ε.) είναι Ε.Π.Ε.Υ. αλλά δεν ισχύει και το 

αντίστροφο, καθώς οι πρώτες έχουν λάβει την άδεια από το Χ.Α. για την 

παροχή των προαναφερθέντων επενδυτικών υπηρεσιών και ιδίως για την 

εκτέλεση στο Χ.Α. χρηματιστηριακών πωλήσεων και, γενικότερα, τη 

διεκπεραίωση χρηματιστηριακών συναλλαγών.  

 

7.2.1. Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.)36 

   Όπως αναφέραμε, βασική προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας 

του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι να έχει το υποψήφιο 

πρόσωπο τη μορφή της Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

Συνεπώς, Ε.Π.Ε.Υ.37, σύμφωνα με το νόμο 3606/2007, είναι κάθε νομικό 

πρόσωπο, του οποίου το σύνηθες επάγγελμα ή δραστηριότητα είναι η 

παροχή μιας ή περισσοτέρων επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους ή η 

διενέργεια μιας ή περισσοτέρων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε 

επαγγελματική βάση. Ως Ε.Π.Ε.Υ.38, μάλιστα, νοείται και κάθε φυσικό 

πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (γνωστή και ως 

MiFID - Μarkets in Financial Instruments Directive39) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.40 Οι Ε.Π.Ε.Υ., λοιπόν, 

παρέχουν, κυρίως, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχειρίζονται τα 

χαρτοφυλάκια των πελατών τους. Εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια παρέχουν και υπηρεσίες αναδοχής. Δεν έχουν, όμως, το 

δικαίωμα να κάνουν απευθείας συναλλαγές στο Χ.Α.Α. Επομένως, τις 

εντολές αγοραπωλησίας τίτλων των πελατών τους τις διαβιβάζουν για 

                                                           
36 Γιάννης Ε. Βελέντζας, Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκδόσεις Ius, 1999 
37 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 45 επ.  
38 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 174 επ. 
39 Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου, Η οργανωμένη αγορά – Κοινοτικό Δίκαιο και Εθνική Εναρμόνιση – Ν. 

3606/2007, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 9 επ.  
40 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο Χρηματιστηριακό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2001, σελ. 29 επ.  
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εκτέλεση στις Α.Χ.Ε., με τις οποίες συνεργάζονται. Όλες οι Τράπεζες που 

δεν είναι μέλη του Χ.Α.Α. θεωρούνται Ε.Π.Ε.Υ.41 

 

7.2.2. Ανώνυμη (Χρηματιστηριακή) Εταιρία Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών  (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)42 

   Οι χρηματιστηριακές Α.Ε.Π.Ε.Υ.43, τις οποίες μπορεί να συναντήσουμε 

και ως «Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.»44 ή «Α.Χ.Ε.» (Ανώνυμη Χρηματιστηριακή 

Εταιρεία)45, αποτελούν τα τακτικά Μέλη του Χ.Α. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι, 

λοιπόν Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υπάγεται στην 

εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ως κύριο σκοπό έχει τη 

διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από το νόμο ως κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και αναλύονται σε δύο 

κατηγορίες, την εκτέλεση παραγγελιών για λογαριασμό τρίτων και τη 

διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία τίτλων για ίδιο λογαριασμό. Βάσει 

του νόμου 3606/2007 Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι «Ε.Π.Ε.Υ., η οποία έχει λάβει 

άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού». 

   Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπάγεται σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας και εσωτερικής 

διάρθρωσης, με τρόπο, ο οποίος διαφέρει από το κοινό δίκαιο της 

Ανώνυμης Εταιρείας, κάτι, το οποίο αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα των 

εταιρειών που καλούνται να εξυπηρετήσουν ευρύτερα συμφέροντα. Η 

επιλογή αυτή του νομοθέτη, η οποία εκφράζεται και σε άλλες εταιρείες 

ειδικού σκοπού, αποσκοπεί στη διασφάλιση της φερεγγυότητας και, 

επομένως, της ύπαρξης και λειτουργίας της εταιρείας στη 

χρηματιστηριακή αγορά και παράλληλα στην εξασφάλιση εσωτερικής 

διαφάνειας και εποπτείας. Αποτελεί κατά κύριο λόγο τρόπο προστασίας 

της αγοράς και δευτερευόντως τρόπο προστασίας του επενδυτή. Η 

εσωτερική οργάνωση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. συμπληρώνεται από τις ρυθμίσεις 

του κανονισμού του χρηματιστηρίου, οι οποίοι μπορούν να προβλέπουν 

                                                           
41 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 125  
42 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2005, σελ 39 επ. 
43 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 45 επ.   
44 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 126  
45 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 168 επ. 
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ειδικούς όρους συμμετοχής των Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο σύστημα συναλλαγών 

του. 

   Το δίκτυο μιας Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορεί να αποτελείται από υποκαταστήματα 

και γραφεία αντιπροσωπείας, δηλαδή από επιχειρηματικές μονάδες των 

Α.Ε.Π.Ε.Υ., είτε από ανεξάρτητες επιχειρήσεις επενδυτικών  υπηρεσιών, 

ή ΑΕΕΔ, για τις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 

   Επιπρόσθετα, σε ειδικό καθεστώς υπάγεται και η εκπροσώπηση της 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

Αρμόδιοι για την εκπροσώπηση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τη σύναψη των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι αποκλειστικά οι χρηματιστηριακοί 

εκπρόσωποι, για τους οποίους προβλέπεται ειδικό νομικό καθεστώς, σε 

αντιδιαστολή με το κοινό εταιρικό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο η 

βούληση της εταιρείας εκφράζεται, κατ’ αρχήν, από το διοικητικό της 

συμβούλιο. Συνακόλουθα, βάσει του νόμου 1806/1988,  όπου στη 

σχετική νομοθεσία για τα χρηματιστήρια απαιτείται ενέργεια χρηματιστή 

για τη χρηματιστηριακή συναλλαγή, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεσμεύεται μόνο αν η 

ενέργεια έγινε από το χρηματιστηριακό της εκπρόσωπο. Στην παραπάνω 

εκπροσώπηση περιλαμβάνονται και οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 

χρηματιστηριακής σύμβασης, και η λήψη εντολής για τη σύναψή της.  Η 

διάταξη του νόμου αυτού περί χρηματιστηριακού εκπροσώπου της 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και, συνεπώς, ο 

χρηματιστηριακός εκπρόσωπος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

τρίτο πρόσωπο την αρμοδιότητά του. Ο αριθμός των χρηματιστηριακών 

εκπροσώπων, οι οποίοι μπορούν να απασχολούνται σε κάθε Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

καθορίζεται ελεύθερα σύμφωνα με τις ανάγκες της Α.Ε.Π.Ε.Υ. Βέβαια, σε 

κάθε περίπτωση, όλες οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι εκ του νόμου υποχρεωμένες να 

απασχολούν έναν τουλάχιστον χρηματιστηριακό εκπρόσωπο.  

   Ο επενδυτής, πριν κάνει οποιαδήποτε χρηματιστηριακή συναλλαγή 

πρέπει να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία, την οποία 

διάλεξε. Στη σύμβαση αυτή είναι απαραίτητο να περιγράφονται με 

σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πελάτη και της εταιρείας, 

το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αμοιβή της εταιρείας και τυχόν 

άλλες προμήθειες, ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης της αξίας των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών και της παράδοσης των τίτλων. Ακόμα, οι 

πελάτες των Α.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να διαβάζουν με προσοχή τους 

ειδικότερους όρους που αφορούν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, 

εφόσον την αναθέτουν στην εταιρεία. Ειδικότερα, οι πελάτες των Ε.Π.Ε.Υ. 

και Α.Ε.Ε.Δ., για το ρόλο των οποίων θα αναφερθούμε στη συνέχεια, 

πρέπει να υπογράφουν ξεχωριστή σύμβαση με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. που θα 

κάνει τις συναλλαγές για λογαριασμό τους.  
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   Ειδικό καθεστώς προβλέπεται και για τον αντικρυστή. Ο αντικρυστής, 

ως έκτακτο μέλος του Χρηματιστηρίου, είναι εκείνος ο οποίος κατ΄ εντολή 

του χρηματιστή έχει το δικαίωμα να διεκπεραιώνει τις εντολές αγοράς και 

πώλησης στο χώρο του χρηματιστηρίου. Ο αντικρυστής έρχεται σε 

επικοινωνία με τους πελάτες, τους ενημερώνει και δέχεται τις καθημερινές 

εντολές. Εισάγει τις εντολές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον 

προσυνεδριακό χώρο της συνεδρίασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης έως και τη λήξη αυτής. Κατά συνέπεια, οι αντικρυστές είναι 

βοηθοί των χρηματιστηριακών εκπροσώπων στη διεξαγωγή των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών και έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τις 

οδηγίες του χρηματιστηριακού εκπροσώπου να διαβιβάζουν δηλώσεις 

βούλησης για κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών. Τέλος, ο 

αντικρυστής θεωρείται εμπορικός υπάλληλος της Α.Ε.Π.Ε.Υ.  

 

7.2.3. Πιστωτικά Ιδρύματα 

 

   Όπως αναφέρθηκε, μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορούν να 
είναι και πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή, Τράπεζες, όπως αυτά 
προβλέπονται στους νόμους 2076/1992, 2396/1996, 3601/2007 και 
3606/2007. Πιστωτικό ίδρυμα, λοιπόν, θεωρείται, η α) επιχείρηση, η 
δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή 
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων 
ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασμό της, ή β) ίδρυμα ηλεκτρονικού 
χρήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 19 του  άρθρου 1 του ν 
3601/2007. Δηλαδή, επιχείρηση, εκτός του πιστωτικού ιδρύματος της 
προηγούμενης περίπτωσης, η οποία εκδίδει μέσα πληρωμής υπό μορφή 
ηλεκτρονικού χρήματος. Επομένως, πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
έχουν την ιδιότητα μέλους του Χρηματιστηρίου, εφόσον έχουν λάβει τη 
σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.46 
 
 
Σήμερα, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα οποία, κατά συνέπεια, 

έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, και 

επομένως, σε χρηματιστηριακές πωλήσεις είναι τα εξής (Μέλη του 

Χρηματιστηρίου Αξιών είναι αυτά που ανήκουν στην αγορά μετοχών): 

 

 

                                                           
46 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2005, σελ. 50 επ.  
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7.2.4. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) 

   Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (πρώην Α.Ε.Λ.Δ.Ε. 

– Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών)47 παρέχει την 

επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών για την 

κατάρτιση συναλλαγών επί κινητών αξιών. Επομένως, οι Α.Ε.Ε.Δ. 

διαβιβάζουν τις εντολές των πελατών τους για αγοραπωλησίες 

χρηματιστηριακών πραγμάτων. Δεν εκτελούν οι ίδιες χρηματιστηριακές 

συναλλαγές και δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν ή να παραδίδουν 

τίτλους και χρήματα που ανήκουν στους πελάτες τους. Επομένως, δεν 

μπορούν να είναι Μέλη του Χ.Α. Επιπρόσθετα, μπορούν να παρέχουν και 

επενδυτικές συμβουλές, οι οποίες σχετίζονται με αυτά τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα. Ακόμα, συνεργάζονται υποχρεωτικά με μία ή 

περισσότερες  Α.Ε.Π.Ε.Υ., Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Ε.Δ.Α.Κ. (θα αναφερθούν στη 

συνέχεια) που οφείλουν να τις κάνουν γνωστές στους πελάτες τους με 

ανακοινώσεις σε εμφανή σημεία των γραφείων τους. 

   Η Α.Ε.Ε.Δ. αποτελεί αντιπρόσωπο των Ε.Π.Ε.Υ., η οποία υπάγεται σε 

ειδικό καθεστώς και στην οποία εφαρμόζεται παράλληλα μερικώς η 

νομοθεσία περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικές διατάξεις 

διέπουν τον τρόπο συνεργασίας των Ε.Π.Ε.Υ. και των Α.Ε.Ε.Δ. Το 

ελάχιστο αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Π.Ε.Υ. και 

επενδυτή είναι ότι σε κάθε περίπτωση συμβάλλεται με τον επενδυτή 

καταρτίζοντας σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας.  

   Εφόσον έχει καταρτιστεί σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

στην οποία εξουσιοδοτείται η Α.Ε.Ε.Δ. να διαβιβάζει εντολές του 

επενδυτή στην Α.Ε.Π.Ε.Υ., η εξουσιοδότηση αυτή είναι αορίστου χρόνου 

και λήγει με την ανάκλησή της. Αν ο επενδυτής δεν έχει προβεί σε 

ανάκλησή της, αμφισβητήσεις που αφορούν εντολές που διαβίβασε η 

Α.Ε.Ε.Δ. στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. αφορούν τις μεταξύ του επενδυτή και Α.Ε.Ε.Δ. 

σχέσεις και όχι την Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία διενήργησε μετά από εντολή της 

Α.Ε.Ε.Δ. 

   Οι επενδυτές μπορούν να δίνουν με οποιονδήποτε τρόπο την εντολή 

κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής στην Α.Ε.Ε.Δ., η οποία με 

τη σειρά της διαβιβάζει περαιτέρω την εντολή αυτή στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η 

δυνατότητα αυτή δεν αίρεται από το γεγονός ότι η σύμβαση συνεργασίας 

μεταξύ του επενδυτή και της Α.Ε.Ε.Δ. θα πρέπει να είναι έγγραφη, καθώς 

δεν αφορά στην εντολή αυτή καθεαυτή.  

                                                           
47 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 126  
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   Τέλος, είναι έγκυρος ο όρος της σύμβασης μεταξύ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και 

Α.Ε.Ε.Δ. περί εις ολόκληρον ευθύνης της δεύτερης για τη ζημία της 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην περίπτωση της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 

επενδυτή ως προς τον οποίο μεσολάβησε η Α.Ε.Ε.Δ. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει, 

παράλληλα, το δικαίωμα να εκχωρήσει απαιτήσεις της κατά του επενδυτή 

προς την Α.Ε.Ε.Δ. 

7.2.5. Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

(Α.Ε.Δ.Α.Κ.) 

    Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., οι οποίες επίσης δεν μπορούν να είναι Μέλη του Χ.Α.  
έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, 
εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3283/2004, καθώς και 
επιπροσθέτως την ανάληψη της διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατά την έννοια 
της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, και άλλων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων για τους οποίους υπόκεινται σε προληπτική 
εποπτεία και για τους οποίους δεν επιτρέπεται η διάθεση μεριδίων τους 
σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να ορίζει τις 
κατηγορίες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η 
διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 
α) τη διαχείριση επενδύσεων, 
β) τη διοίκηση του αμοιβαίου κεφαλαίου: νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμηση του ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων του (περιλαμβανομένων 
τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων), έλεγχο της τήρησης των 
κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων, διανομή 
εσόδων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, 
διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων, 
τήρηση αρχείων, και 
γ) τη διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου και την προώθηση των 
μεριδίων του. 
  Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί 
να παρέχει, επιπρόσθετα, και τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που 
παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη 
χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα 
από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1α 
του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, 
β) παρεπόμενες υπηρεσίες: 
βα) επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του 
άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, 
ββ) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων. 
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   Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν δύναται να λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για την παροχή μόνο των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στα στοιχεία α' και β' της παρούσας παραγράφου ούτε για την παροχή 
παρεπόμενων υπηρεσιών του στοιχείου β' χωρίς να έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το στοιχείο α' της 
παρούσας παραγράφου. 
  
 
7.3. Διάκριση των Μελών του Χ.Α. ως προς το είδος των 
χρηματιστηριακών πωλήσεων48 
 
   Τα Μέλη του Χ.Α. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος 
και τη μορφή των χρηματιστηριακών πωλήσεων, και γενικά των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών, τις οποίες διεκπεραιώνουν. Συνεπώς, τα 
Μέλη του Χ.Α. διακρίνονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε 
Παραγγελιοδόχους, Διαπραγματευτές και Ειδικούς Διαπραγματευτές.49  
   α. Παραγγελιοδόχοι ονομάζονται τα Μέλη του Χ.Α., τα οποία 
δικαιούνται να καταρτίζουν στις Αγορές του Χ.Α. χρηματιστηριακές 
συναλλαγές  για λογαριασμό των παραγγελέων τους. Κατά συνέπεια, σε 
αυτήν την περίπτωση, η οποία είναι και η περισσότερο συνήθης, ο 
παραγγελέας (επενδυτής), ο οποίος είναι ο πελάτης του Μέλους 
(χρηματιστή), καταρτίζει με το Μέλος του Χ.Α. σύμβαση 
χρηματιστηριακής παραγγελίας, με σκοπό να εκτελέσει μέσω του Μέλους 
κάποια χρηματιστηριακή συναλλαγή, καθώς το δεύτερο έχει αποκλειστικά 
το δικαίωμα άμεσης συμμετοχής στις χρηματιστηριακές συναλλαγές στο 
Χ.Α.Α. επί χρηματιστηριακών πραγμάτων.  
   β. Διαπραγματευτές ονομάζονται τα Μέλη του Χ.Α., τα οποία 
δικαιούνται να καταρτίζουν στις Αγορές του Χ.Α. συναλλαγές για ίδιο 
λογαριασμό. Επομένως, το Μέλος ενδέχεται να διαχωρίζεται το δικό του 
χαρτοφυλάκιο και να συμμετέχει στο Σύστημα καταρτίζοντας 
χρηματιστηριακή συναλλαγή για δικό του λογαριασμό. Προκειμένου το 
Μέλος να αποκτήσει την ιδιότητα του Διαπραγματευτή, θα πρέπει να 
διαθέτει υψηλών προδιαγραφών οργανωτική και λειτουργική συγκρότηση, 
ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη διάκριση των περιπτώσεων που 
ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος συνάπτει συναλλαγές με την ιδιότητα 
του Παραγγελιοδόχου ή με την ιδιότητα του Διαπραγματευτή. Αυτό είναι 
απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να αποφεύγεται σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ του Μέλους και των πελατών του.  

                                                           
48 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §1.1.2., σελ. 17 
49 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 82 επ.  
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   γ. Ειδικοί Διαπραγματευτές50 ονομάζονται τα Μέλη του Χ.Α., τα οποία 
δεσμεύονται να δραστηριοποιούνται για ίδιο λογαριασμό σε Αγορές του 
Χ.Α., για λόγους ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, εισάγοντας σε κάθε 
συνεδρίαση του Χ.Α. ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης επί ενός ή 
περισσοτέρων διαπραγματεύσιμων σε αυτές χρηματοπιστωτικών μέσων, 
για τα οποία αναλαμβάνουν καθήκοντα ειδικής διαπραγμάτευσης. Η 
περίπτωση αυτή αποτελεί και την πιο σύνθετη περίπτωση Μέλους του 
Χ.Α.  Επίσης, ο Ειδικός Διαπραγματευτής51 υπόκειται σε ειδικές 
οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις, με τις οποίες επιδιώκεται η 
διαφάνεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών και η αποτροπή κινδύνου 
σύγχυσης και σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Κανονισμός του Χ.Α. 
προβλέπει λεπτομερώς τους όρους για την απόκτηση της ιδιότητας του 
Ειδικού Διαπραγματευτή στις Αγορές του Χ.Α., τη σχέση του ΕιδΔ στην 
Αγορά Αξιών του Χ.Α. με την εκδότρια, την παρακολούθηση της Ειδικής 
Διαπραγμάτευσης, τη διαφάνεια και την αξιολόγηση των ΕιδΔ. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι το Μέλος του Χ.Α., το οποίο λειτουργεί ως ΕιδΔ θα 
πρέπει να έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το εκάστοτε 
προβλεπόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται 
να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου, δηλαδή, σήμερα, 3.000.000€. Σκοπός 
της εισαγωγής του θεσμού αυτού στο ελληνικό δίκαιο είναι η εξασφάλιση 
της ρευστότητας της αγοράς επί των τίτλων, οι οποίοι τελούν υπό ειδική 
διαπραγμάτευση, υπό την  έννοια ότι εξασφαλίζεται για τους επενδυτές η 
δυνατότητα πραγματοποίησης χωρίς υψηλό κόστος χρηματιστηριακών  
συναλλαγών, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση ή 
προσφορά στο χρηματιστήριο, ενώ οι μεγάλοι επενδυτές μπορούν να 
προσφεύγουν στη χρηματιστηριακή αγορά για βραχυπρόθεσμη, ακόμα 
και σε μεγάλες ποσότητες, άντληση κεφαλαίων, χωρίς διακυμάνσεις στην 
τιμή του τίτλου, που θα είχε ως συνέπεια η έντονη προσφορά ή ζήτηση. 
Στη χρηματιστηριακή αγορά ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης και 
ο τρόπος συγκέντρωσής τους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη 
διαμόρφωση της ορθής χρηματιστηριακής τιμής. Ωστόσο, η υπερβολική 
συγκέντρωση σε μια μετοχή λόγω ελλείψεως προσφοράς ή ζήτησης 
εγκλωβίζει τους επενδυτές στη χρηματιστηριακή αγορά, ή τους εμποδίζει 
από την είσοδό τους σε αυτή, οδηγεί σε ανησυχία, και αλλοιώνει τη 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής 
συμβάλλει, ακριβώς, στην ομαλή και συνεχόμενη ροή και εκτέλεση των 
εντολών.52  
   Η ιδιότητα του Μέλους, σύμφωνα με τις παραπάνω διακρίσεις, κτάται 
για τη συμμετοχή σε Αγορές Αξιών ή σε Αγορές Παραγώγων ή σε 

                                                           
50 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §1.1.2., σελ. 17 
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αμφότερες τις εν λόγω αγορές. Στις Αγορές Αξιών η απόκτηση της 
ιδιότητας του Μέλους αφοράς στο δικαίωμα κατάρτισης συναλλαγών 
τόσο για παραγγελείς όσο και για ίδιο λογαριασμό. Η ιδιότητα του ΕιδΔ 
κτάται ξεχωριστά. Η απόκτηση της ιδιότητας του ΕιδΔ προϋποθέτει την 
απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους. Τέλος, η ιδιότητα Μέλους του Χ.Α. 
είναι αυστηρώς προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται σε 
τρίτο.53 
 
 
7.4. Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές  
    
   Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. το Μέλος οφείλει να έχει διορίσει, 
για τη συμμετοχή του στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., έναν (1) τουλάχιστον 
Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Αξιών και, για τη συμμετοχή του στην 
Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., έναν (1) τουλάχιστον Πιστοποιημένο 
Διαπραγματευτή Παραγώγων. Το Μέλος οφείλει σε κάθε περίπτωση να 
έχει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, λαμβανομένων 
υπόψη του φάσματος των συναλλαγών που θα διενεργεί και των 
υποχρεώσεών του για τήρηση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. 
Το Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία του Πιστοποιημένου 
Διαπραγματευτή καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Χ.Α., ως και 
τον τρόπο αναπλήρωσής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. 
Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει μόνο από πρόσωπο που έχει την 
παραπάνω ιδιότητα. Για την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου 
Διαπραγματευτή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει το Χ.Α. με Απόφασή 
του. Η επαγγελματική επάρκεια συνίσταται στην ύπαρξη των 
απαιτούμενων εχεγγύων γνωστικής επάρκειας ως προς τους 
κανονισμούς και τις τεχνικές διαδικασίες που διέπουν κάθε φορά τη 
λειτουργία του Χ.Α. και των Αγορών του. Τα Μέλη οφείλουν να δηλώνουν 
στο Χ.Α. τα στοιχεία των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών που 
διορίζουν, ως και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. Το Χ.Α. προβαίνει 
σε σχετική γνωστοποίηση των στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
ως και σε δημοσιοποίησή τους στο Η.Δ.Τ. Οι Πιστοποιημένοι 
Διαπραγματευτές των Μελών οφείλουν, ως προς τις συναλλαγές που 
διενεργούν, να παρέχουν στο Χ.Α. και στις Αρμόδιες Αρχές κάθε στοιχείο 
και πληροφορία σε πρώτη ζήτηση. 
 

 
 
  7.5. Αντικρυστές   
 

                                                           
53 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 
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   Οι αντικρυστές54, για τους οποίους έγινε λόγος και παραπάνω, είναι 
βοηθητικά όργανα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου. Πλέον, η 
ισχύουσα νομοθεσία δεν αναφέρεται στους αντικρυστές, καθώς οι 
σχετικές για αυτούς διατάξεις της προϊσχύουσας καταργήθηκαν. Κατά 
συνέπεια, δεν είναι πια δυνατός ο διορισμός αντικρυστών  στις Αγορές 
του Χ.Α. Παρ’ όλα αυτά, οι αντικρυστές, οι οποίοι έχουν διορισθεί με 
βάση το προηγούμενο νομικό καθεστώς και εξακολουθούν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Χ.Α., διέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις του Κανονισμού. 
   Σύμφωνα, λοιπόν με τον Κανονισμό του Χ.Α., οι αντικρυστές, ως 
βοηθητικά όργανα, μπορούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που 
αφορούν την εκτέλεση εντολών και παραγγελιών επί κινητών αξιών για 
λογαριασμό τρίτου. Συνακόλουθα, βοηθούν το χρηματιστηριακό 
εκπρόσωπο στη διεξαγωγή των χρηματιστηριακών συναλλαγών και 
έχουν το δικαίωμα, ενεργώντας πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του, να 
διαβιβάζουν στο Σύστημα δηλώσεις βουλήσεως για κατάρτιση 
συναλλαγών.  
   Ακόμα, τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν αυθημερόν στο Χ.Α. την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης τους με τους αντικρυστές. Το 
Χ.Α. γνωστοποιεί άμεσα τη λύση της σχέσης του Μέλους και του 
αντικρυστή του στα Μέλη, στις εποπτικές αρχές και τη δημοσιεύει στο 
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών. 
   Τέλος, η σύμβαση εργασίας μεταξύ του Μέλους και του αντικρυστή που 
είναι διορισμένος σε αυτό, είναι πάντοτε αορίστου χρόνου. Ο αριθμός των 
αντικρυστών που επιτρέπεται να απασχολεί κάθε Μέλος του Χ.Α. 
καθορίζεται ελεύθερα από αυτό, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Επίσης το 
Χ.Α. δύναται να ανακαλέσει την άδεια διορισμού αντικρυστή, αν στο 
πρόσωπο του αντικρυστή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δε θα 
επέτρεπαν το διορισμό του σε αυτή τη θέση.55  
 
 
 
 
 
7.6. Πορεία εκτέλεσης χρηματιστηριακής πώλησης 
 
   Βάσει των προαναφερθέντων, μπορούμε, πλέον να καταλήξουμε στη 
μορφή της διαδικασίας κατάρτισης των χρηματιστηριακών πωλήσεων, 
στην πιο συχνή και γνωστή περίπτωση εκτέλεσης χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, κατά την οποία ένας πελάτης Μέλους του Χ.Α. (ο 
επενδυτής) δίνει εντολή στο Μέλος (ο χρηματιστής), μέσω σύμβασης 
                                                           
54 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 84 επ.  
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χρηματιστηριακής παραγγελίας, για  τη διεκπεραίωση κάποιας 
χρηματιστηριακής συναλλαγής.  
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   Αντικείμενα χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης56 ονομάζουμε τα 

αντικείμενα των συναλλαγών, οι οποίες μπορούν να συναφθούν στο 

Χρηματιστήριο. Συνακόλουθα, αντικείμενα χρηματιστηριακών 

συναλλαγών57 είναι οι κινητές αξίες που ονομάζονται Χρηματιστηριακά 

Πράγματα και έχουν εισαχθεί μετά από κάποια συγκεκριμένη και εκ του 

νόμου προβλεπόμενη διαδικασία στο Χ.Α.58  

   Η κάλυψη των αναγκών της χρηματιστηριακής αγοράς οδηγεί και στη 

διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων διαπραγμάτευσης 

στην αγορά αυτή, ως μαζικών, αντικαταστατών, εμπορεύσιμων και 

τυποποιημένων αντικειμένων, τα οποία υπόκεινται σε ευρεία διασπορά, 

είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα, είναι μακροχρόνιας λήξης, ή είναι 

ικανά να αποτελέσουν αντικείμενο μακροχρόνιας χρηματοδότησης και 

επένδυσης, και η εισαγωγή και παραμονή τους στη χρηματιστηριακή 

αγορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιοδική κατάρτιση ενός 

κατώτατου όγκου συναλλαγών επί των συγκεκριμένων αξιών. 

   Τα χαρακτηριστικά αυτά αφενός επιτρέπουν την άντληση κεφαλαίου 

από το ευρύ επενδυτικό κοινό και αφετέρου καθιστούν δυνατή την 

απόκτηση εύρους και βάθους και τη διαμόρφωση ορθής 

χρηματιστηριακής τιμής. Ως βάθος, όπως άλλωστε έχουμε αναφέρει, 

νοείται το ύψος των διατεθειμένων στο χρηματιστήριο κεφαλαίων, ώστε 

να ικανοποιείται η ανάγκη ανεύρεσης μεγάλου ύψους κεφαλαίων και ως η 

προσέλευση μεγάλου αριθμού επενδυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

χρηματιστηριακή αγορά, ως αγορά ελεύθερη και προσιτή σε όλους.59 

   Όσον αφορά τα αντικείμενα των χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν 

υπάρχει μια ενιαία ορολογία. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται συχνά οι όροι 

«χρηματιστηριακά πράγματα», «χρεόγραφα», «τίτλοι», «κινητές αξίες», 

«επενδυσιακά αξιόγραφα», «αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς», 

«επενδυτικά αξιόγραφα» αλλά και ευρύτεροι όροι όπως 

«χρηματοπιστωτικά» ή «χρηματοοικονομικά μέσα». Ο όρος, ο οποίος 

φαίνεται να προτιμάται, ειδικά στα περισσότερο πρόσφατα 
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νομοθετήματα, όπως η οδηγία 2004/39/ΕΚ και ο Κανονισμός του Χ.Α. 

ύστερα από την 7η τροποποίηση του 2008, είναι «κινητές αξίες».60 

 

8.2. Οι «κινητές αξίες» στο Χ.Α.Α. 

 

   Αρχικά, βάσει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και του νόμου 3283/2004 ως κινητές αξίες61 

(securities), οι οποίες επιδέχονται διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά 

και επομένως και την χρηματιστηριακή αγορά είναι οι εξής: 

α) μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, προσωπικών 

εταιρειών και άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα μετοχών 

β) ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και τα 

αποθετήρια έγγραφα τέτοιων κινητών αξιών 

γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης 

παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή επιδεχόμενη διακανονισμού 

με ρευστά διαθέσιμα προσδιοριζόμενου κατ’ αναφορά προς κινητές αξίες, 

νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή 

μεγέθη. 

   Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, οι κινητές αξίες, οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. 

είναι οι παρακάτω62: 

α) Μετοχές 

β) Δικαιώματα Μετοχών 

γ) Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος (ομολογίες και ομόλογα) 

δ) ΕΛΠΙΣ και εν γένει τίτλοι παραστατικοί μετοχών 

ε) Μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Μερίδια Δ.Α.Κ.) 

στ) Σύνθετα Χρηματιστηριακά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) 

ζ) Κάθε άλλη κινητή αξία κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 

3371/2005 

   Στο άρθρο 1 του νόμου 3371/2005 ως κινητές αξίες νοούνται οι εξής 

α) οι μετοχές 

β) οι ομολογίες και οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος εν γένει, 

γ) τα ελληνικά πιστοποιητικά και οι τίτλοι παραστατικοί μετοχών εν γένει, 

δ) οι τίτλοι παραστατικοί ομολογιών και λοιπών τίτλων σταθερού 
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εισοδήματος, 

ε) οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων προς κτήση μετοχών ή ομολογιών, 

στ) κάθε άλλη αξία, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και 

παρέχει δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας, μέσω εγγραφής ή 

ανταλλαγής ή παρέχει δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς και 

ζ) κάθε άλλη αξία που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

   Αμέσως παρακάτω θα παρατεθούν οι βασικές έννοιες των κινητών 

αυτών αξιών, οι οποίες αποτελούν, σήμερα, τα αντικείμενα 

χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α.Α.63 

 

8.3. Η μετοχή64 

 

   Πρώτιστα, η μετοχή ως έννοια αποτελεί το τμήμα του μετοχικού 

κεφαλαίου. Στο  νόμο 2190/1920 αναφέρεται πως το κεφάλαιο μιας 

Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

εισηγμένη στις Αγορές του Χ.Α., διαιρείται σε ισότιμα, τα οποία 

ονομάζονται μετοχές. Η διαίρεση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου είναι, 

βέβαια, ιδεατή και όχι πραγματική. Όσον αφορά την έννοια αυτή της 

μετοχής ισχύουν οι αρχές της ισότητας και του αδιαιρέτου. Επιπρόσθετα, 

η μετοχή δηλώνει τη μετοχική σχέση, από την οποία πηγάζουν τα 

μετοχικά δικαιώματα και οι μετοχικές υποχρεώσεις.  

   Η έννοια, όμως, της μετοχής, η οποία μας ενδιαφέρει περισσότερο, 

είναι αυτή του αξιογράφου, στο οποίο ενσωματώνεται η μετοχική σχέση, 

όπως επίσης και ένα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου. Βέβαια, η γένεση 

της μετοχικής σχέσης καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 

δεν εξαρτάται από την έκδοση των μετοχών, εφόσον όμως η εταιρεία έχει 

εκδώσει μετοχές, η μεταβίβαση της μετοχικής σχέσης και η άσκηση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν προϋποθέτει κατοχή των 

μετοχών. Πάντως, από τη σύσταση της εταιρείας και την καταβολή της 

εισφοράς (έστω και μερικώς σε περίπτωση μερικής καταβολής) οι μέτοχοι 

έχουν αξίωση κατά της εταιρείας για έκδοση και παράδοση των 

μετοχικών τίτλων. 

   Η μετοχή65 ως τίτλος (αξιόγραφο) είναι περιουσιακό αγαθό μεγάλης 

εμπορευσιμότητας, ακριβώς λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτήν της 
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μετοχικής σχέσης και λόγω της εύκολης μεταβίβασης της (ρευστοποίησής 

της), ιδίως στη χρηματιστηριακή αγορά. Στην αξία που περικλείεται στη 

μετοχή αντανακλάται ένα ιδεατό τμήμα της αξίας της εταιρικής 

περιουσίας. Κατά συνέπεια, η αξία της μετοχής δεν έχει ουσιαστική 

αυτοτέλεια αλλά είναι εξαρτώμενη από την αξία της εταιρικής περιουσίας. 

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρική περιουσία και οι μετοχές αποτελούν νομικά 

διαφορετικά και αυτοτελή περιουσιακά στοιχεία.  

   Εφόσον, λοιπόν, η μετοχή66 ως τίτλος είναι πράγμα, ισχύει ως προς 

αυτήν το τεκμήριο της ΑΚ 1110. Επομένως, για την άσκηση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αρκεί η κατοχή του τίτλου, 

εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο κάτοχος της μετοχής δεν είναι κύριος. 

Κατά τη νομολογία, στις ανώνυμες μετοχές εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις των ΑΚ 888 επ. για τα ανώνυμα χρεόγραφα. 

   Συνακόλουθα, η Α.Ε., η οποία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. και της οποίας, 

όπως αναφέραμε, το μετοχικό κεφάλαιο που διαιρείται σε μετοχές μπορεί 

να αποτελέσει αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών, πρέπει να 

έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 1.000.000 €. Όσον αφορά την εισαγωγή 

μετοχών στο χρηματιστήριο στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, 

για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, η Α.Ε. θα πρέπει να έχει 

κεφάλαια τουλάχιστον 150.000.000 €. 

   Ο κάτοχος της μετοχής ονομάζεται μέτοχος και είναι συνεταίρος στην 

Α.Ε. κατά το ποσό των μετοχών του. Τα δικαιώματά του, καθώς και οι 

ελάχιστες υποχρεώσεις του, προβλέπονται κατά κύριο λόγο στο νόμο 

2190/1920 με όλες τις αναθεωρήσεις που έχει υποστεί. Αξιοσημείωτα 

είναι το ότι ο μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα καθαρά κέρδη 

της Α.Ε., στην περιουσία της και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

οποία είναι το ανώτατο όργανο των επιχειρηματικών αποφάσεων. Στα 

καθαρά κέρδη της Α.Ε. συμμετέχει μέσω της υποχρέωσης της Α.Ε. για 

διανομή μερισμάτων στους μετόχους της.67 Ο νόμος 2190/1920 

προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη της Α.Ε. είναι τα προκύπτοντα μετά την 

αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός 

εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου 

εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη λοιπόν διανέμονται κατά την εξής 

σειρά: α) αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου 

μερίσματος, το οποίο ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 6%  του 

                                                           
66 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 91 επ. 
67 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 16 επ.   
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καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό 

για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 

αναθεωρημένου νόμου 148/1967 (βλ. π.χ. για τη διανομή στους μετόχους 

του 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του 

τακτικού αποθεματικού και εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο του 

6%), γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού. 

   

Οι μετοχές68 διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

 

 

 

   (α)  

                                          (β) 

  

 

 

ονομαστικές                        κοινές                 ειδικές 

κατηγορίες 

 

                                  ανώνυμες 

                    άυλες 

                                                           προνομιούχες 

 

 

 επικαρπίας      εξαγοράσιμες 

 κοινές προν. 

 

προν. χωρίς δικαίωμα  

ψήφου 

 

       προν. με                        

                                                                                       περιορισμένο 

δικαίωμα  

                                                                                                     ψήφου 

 

                                                           
68 Ιωάννης Κ. Χολεβάς, Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Χρηματιστήριο, εκδόσεις Interbooks, 

1995, σελ. 110 επ. 
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α) Ονομαστικές μετοχές (registered stocks) . 69Κατ’ αρχήν, οι μετοχές 

μπορεί να εκδοθούν ονομαστικές ή ανώνυμες, ανάλογα με τις 

προβλέψεις του καταστατικού. Ονομαστικές μετοχές ονομάζονται οι 

μετοχές, πάνω στις οποίες αναγράφεται το όνομα και τα στοιχεία του 

κατόχου, τα οποία καταχωρούνται και στο μητρώο μετόχων. Σε 

ορισμένες, βέβαια, περιπτώσεις οι μετοχές πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

ονομαστικές, όπως συμβαίνει με τις μη αποπληρωθείσες μετοχές, καθώς 

και με τις μετοχές των εταιρειών που προβλέπονται στο νόμο 2190/1920 

και σε άλλους πιο πρόσφατους ειδικούς νόμους (π.χ. τραπεζικές, 

ασφαλιστικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, τηλεπικοινωνιών, 

υδρεύσεως και αποχετεύσεως πόλεων, ραδιοφωνίας και κατασκευής 

πολεμικού υλικού, παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, 

εταιρείες με αντικείμενο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης).70 

 

β) Ανώνυμες μετοχές (non registered stocks – anonymous).71 Οι 

ανώνυμες μετοχές εκδίδονται χωρίς να αναγράφεται σε αυτές το όνομα 

ορισμένου προσώπου. Οι μετοχές αυτές ονομάζονται και «μετοχές στον 

κομιστή», δηλαδή κάτοχος θεωρείται όποιος τις προσκομίζει. Οι μετοχές 

αυτές αποτελούνται από το κυρίως σώμα και μια σειρά μικρών 

αποδείξεων, οι οποίες ονομάζονται μερισματαποδείξεις ή κουπόνια. Στο 

σημείο αυτό χρειάζεται να προσθέσουμε πως το μέρισμα των ανωνύμων 

μετόχων πληρώνεται με την προσκόμιση των μερισματαποδείξεων στα 

γραφεία της Α.Ε. ή σε κάποια Τράπεζα. Τα κουπόνια αυτά αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο των ανωνύμων μετοχών, χρησιμοποιούνται για 

την εξάσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων και αποτελούν στοιχείο 

κατοχής του τίτλου.72  

 

γ) Άυλες μετοχές.73 Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να προσδώσουμε στην 

έννοια των άυλων μετοχών. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει οδηγήσει στο να 

αρθεί η αξιογραφική ενσωμάτωση του μετοχικού δικαιώματος στο 

μετοχικό αξιόγραφο. Συνακόλουθα, άυλες είναι αποκλειστικά οι μετοχές 

                                                           
69 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 6

η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 379 

70 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5
η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 16 επ.   
71 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 6

η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 379 

72 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5
η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 17 επ.   
73 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 6

η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 380 
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που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Αιτία της απουλοποίησης είναι η 

διευκόλυνση και η ταχύτητα μεταβίβασης μετοχών που είναι εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο μέσω των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Επίσης, η 

απουλοποίηση των μετοχών, ανώνυμων και ονομαστικών, η οποία 

συντελέστηκε με το νόμο 2396/1996 είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει, 

δηλαδή, ευχέρεια παραμονής μετοχών που εισήχθησαν στο 

χρηματιστήριο στον αξιογραφικό τίτλο. Μπορεί το μετοχικό δικαίωμα να 

μην έχει υλική υπόσταση, στην περίπτωση αυτή όμως η ύπαρξη άυλων 

μετοχών, με την τεχνική έννοια του όρου, προϋποθέτει αφενός ότι 

πρόκειται αποκλειστικά για μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 

αφετέρου ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη στο νόμο 2396/1996 

διαδικασία, ότι δηλαδή έχει γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση των μετοχών 

στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Η διαχείριση του ΣΑΤ 

ασκείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ), το οποίο και 

χορηγεί στο μέτοχο βεβαίωση, από την οποία εμφαίνεται ότι είναι μέτοχος 

ορισμένου αριθμού και είδους μετοχών, σύμφωνα δε με τη βεβαίωση 

αυτή ασκεί τα μετοχικά δικαιώματά του. Συνεπώς, οι άυλες μετοχές 

συνιστούν μια νέα κατηγορία δικαιωμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν «ηλεκτρονικά δικαιώματα», για τα οποία δεν ισχύει σε 

όλη του την έκταση το δίκαιο του αστικού κώδικα αλλά ειδικό δίκαιο. 

Επιπρόσθετα, η νομική μεταχείριση τόσο των εκδοθεισών ως ανώνυμων 

όσο και ως ονομαστικών άυλων, πλέον, μετοχών είναι η ίδια. Επομένως, 

η έννοια των «άυλων ανώνυμων» και «άυλων ονομαστικών» μετοχών 

διαφέρει από την αντίστοιχη έννοια, η οποία απαντάται στις ενσώματες 

μετοχές. Μόνο όταν υπάρξει έξοδος των άυλων μετοχών από το 

χρηματιστήριο ανακύπτει η διάκριση ανώνυμων και ονομαστικών 

μετοχών με την αρχική τους έννοια. Τέλος, στο ΣΑΤ καταχωρούνται όχι 

μόνο τα στοιχεία των δικαιούχων των ονομαστικών αλλά και αυτά των 

ανώνυμων μετόχων, πρακτική, η οποία αποκαλείται συνήθως 

«ηλεκτρονική ονομαστικοποίηση».    

   Ο επενδυτής, για να κάνει συναλλαγές με άυλες μετοχές πρέπει να 

διαθέτει Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.) της Ε.Χ.Α.Ε. Η μερίδα περιέχει τα προσωπικά του στοιχεία: α) 

ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., δ) αριθμό 

αστυνομικής ταυτότητας, ε) διεύθυνση, στ) επάγγελμα. Ο λογαριασμός 

αξιών περιέχει τις άυλες μετοχές. Για να δημιουργήσει τη μερίδα του και 

το λογαριασμό αξιών απευθύνεται σε ένα χειριστή (χρηματιστηριακή 

εταιρεία ή Τράπεζα) της επιλογής του και συμπληρώνει μια σχετική 

αίτηση. Μπορεί να ορίσει περισσότερους από ένα χειριστή του 

λογαριασμού του. Σε κάθε νέο χειριστή ο επενδυτής πρέπει να 
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συμπληρώνει αίτηση εξουσιοδότησης χρήσης με τους κωδικούς της 

μερίδας και του λογαριασμού αξιών καθώς και τα προσωπικά του 

στοιχεία. Ο κάθε χειριστής έχει πρόσβαση μόνο στις μετοχές που 

χειρίζεται με εντολή του επενδυτή. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο 

επενδυτής επιθυμεί να σταματήσει ένα χειριστή, συμπληρώνει αίτηση 

απενεργοποίησης εξουσιοδότησης του χειριστή. Επίσης, αν ο επενδυτής 

δε θέλει να ελέγχονται οι μετοχές του από κάποιο χειριστή, μπορεί να 

απευθυνθεί στο Κ.Α.Α. και να τις μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό. Για τις 

μετοχές αυτές χειριστής θεωρείται το Κ.Α.Α. Προκειμένου, όμως να 

πωλήσει αυτές τις μετοχές πρέπει να απευθυνθεί στο Κ.Α.Α., ώστε οι 

τίτλοι να μεταφερθούν σε λογαριασμό αξιών κάτω από τη διαχείριση 

κάποιου χειριστή.  

 

δ) Κοινές μετοχές (common stocks). Κοινές μετοχές ονομάζονται οι 

μετοχές, οι οποίες παρέχουν στο μέτοχο τα συνήθη δικαιώματα, τα οποία 

πηγάζουν από τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο μιας Α.Ε. που 

προβλέπονται κατά κύριο λόγο στο νόμο ο 2190/1920 και στο 

καταστατικό της Α.Ε. Κυρίως, του δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στα 

κέρδη της Α.Ε., σε περίπτωση διάλυσης της Α.Ε. δικαίωμα στο προϊόν 

εκκαθάρισης και το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης, οι 

κάτοχοι των κοινών μετοχών εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εγκρίνουν τον ισολογισμό, τροποποιούν το καταστατικό και 

παίρνουν γενικά όλες τις σημαντικές αποφάσεις για την πορεία της Α.Ε.74 

 

ε) Προνομιούχες μετοχές (preferred stocks) .75 Οι προνομιούχες 

μετοχές αποτελούν εξαίρεση από την αρχή της ισότητας μετοχικών 

δικαιωμάτων που καθιερώνεται με το άρθρο 30 παρ 1 εδ. 2 του 

αναθεωρημένου νόμου 2190/1920. Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν 

περισσότερα δικαιώματα (προνόμια) από τις κοινές μετοχές. Σκοπός της 

χορήγησης προνομιούχων μετοχών είναι η διευκόλυνση κάλυψης του 

αυξημένου κεφαλαίου, καθώς οι νέες εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές 

γίνονται ελκυστικότερες, ή, σπανιότερα, η ανταμοιβή μετόχων για 

υπηρεσίες ή παροχές που προσέφεραν στην εταιρεία. Εφόσον 

προβλέπεται στο καταστατικό, επιτρέπεται να εκδοθούν νέες μετοχές, οι 

οποίες είναι εφοδιασμένες με προνόμια. Τα προνόμια είναι υποχρεωτικά 

                                                           
74 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5
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περιουσιακής φύσεως, γι’ αυτό και απαγορεύεται π.χ. η έκδοση μετοχών 

με πολλαπλή ψήφο.  

   Αν και η έκδοση προνομιούχων μετοχών προϋποθέτει σχετική 

πρόβλεψη στο καταστατικό, πρέπει να γίνει δεκτό ότι είναι επιτρεπτή η 

μετατροπή ήδη υφιστάμενων κοινών μετοχών σε προνομιούχες (με 

ψήφο), με την προϋπόθεση ότι δε θίγεται η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. 

Η αρχή αυτή δε θίγεται όταν μετατρέπονται όλες οι κοινές μετοχές σε 

προνομιούχες ή όταν είναι δικαιολογημένη η εύνοια εκείνων των 

μετόχων, των οποίων οι μετοχές μετατράπηκαν σε προνομιούχες (π.χ. 

επειδή ενίσχυσαν οικονομικά την εταιρεία).  

   Το καθεστώς των προνομιούχων μετοχών ρυθμίζεται κατά τρόπο 

ελαστικότερο με το νόμο 3604/2007. Βάσει των νέων ρυθμίσεων, η 

διαμόρφωση των προνομιακών δικαιωμάτων που μπορούν να 

απορρέουν από τη μετοχική σχέση επαφίεται, πλέον, σε μεγάλο βαθμό 

στην καταστατική αυτονομία. Συνεπώς, πέρα από τα ex lege προνόμια 

επιτρέπεται η πρόβλεψη στο καταστατικό και άλλων προνομίων στο 

πλαίσιο που καθορίζουν οι νέες ρυθμίσεις. Τα προνόμια των 

προνομιούχων μετοχών που προβλέπει ο νόμος συνίστανται στη μερική 

ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου 

μερίσματος (είτε μόνο του πρώτου είτε, γενικά, όλων των μερισμάτων) 

καθώς και στην προνομιακή απόδοση του αναλογούντος προϊόντος από 

την εκκαθάριση. Το καταστατικό, βέβαια, μπορεί να τροποποιεί στον 

επιτρεπόμενο βαθμό τις παραπάνω νομοθετικές προβλέψεις. 

Συνακόλουθα, οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

εα) Κοινές προνομιούχες μετοχές. Παρέχουν δικαίωμα ψήφου. 

εβ) Προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.  

εγ)Προνομιούχες μετοχές με περιορισμένο δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, 

παρέχεται το δικαίωμα της ψήφου μόνο στα θέματα, τα οποία ορίζει το 

καταστατικό. 

   Τέλος, υπάρχουν και οι μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, οι οποίες 

μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές, η δε μετατροπή 

γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, είτε 

με δήλωση του μετόχου με τους όρους και μέσα στις προθεσμίες που 

ορίζει το καταστατικό. 

   Κατά κανόνα, οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, γι’ αυτό στο Χ.Α.Α. η τιμή τους είναι μικρότερη από αυτή των 

κοινών μετοχών. Οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ανώνυμες εταιρείες 
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δικαιούνται να εκδίδουν προνομιούχες μετοχές μόνο μέχρι το 40% του 

συνόλου των μετοχών τους.76 

 

στ) Μετοχές επικαρπίας.77 Το νομικό καθεστώς των μετοχών 

επικαρπίας ρυθμίζεται στο άρθρο 15α του αναθεωρημένου νόμου 

2190/1920. Το είδος αυτό των μετοχών, όμως δε θα μας απασχολήσει 

στις Αγορές του Χ.Α.Α., επομένως δεν κρίνεται σκόπιμη η ανάλυσή του. 

 

ζ) Εξαγοράσιμες μετοχές (redeemable stocks).78 Για πρώτη φορά 

προβλέφθηκε με το νόμο 3604/2007 η δυνατότητα έκδοσης 

εξαγοράσιμων μετοχών (redeemable shares), κοινών ή προνομιούχων, 

κατά την αύξηση κεφαλαίου, τις οποίες μπορεί η εταιρεία να εξαγοράσει 

με δήλωσή της. Προφανώς, αν δεν υπήρχε αυτή η διάταξη, δε θα ήταν 

δυνατή η εξαγορά, επειδή ισοδυναμεί με μη επιτρεπόμενη επιστροφή 

εισφορών. Ακριβώς για να μη θιγεί η δεσμευμένη εταιρική περιουσία, 

προβλέπεται ότι η εξαγορά μπορεί να γίνει μόνο, εφόσον το ποσό της 

εξαγοράς προέρχεται από αποθεματικά ή κέρδη. Η εξαγορά μετοχών, 

εκτός από τους εταιρικούς δανειστές, μπορεί να θίξει τους μετόχους, οι 

οποίοι στερούνται της μετοχικής τους ιδιοκτησίας. Γι’ αυτό επιτρέπεται η 

έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών μόνο, εφόσον προβλέπεται στο 

καταστατικό. Παρ’ όλα αυτά, η νέα ρύθμιση δεν εξαλείφει τους κινδύνους 

για τους μετόχους, επειδή το ΔΣ, προβαίνοντας σε επιλεκτικές εξαγορές, 

μπορεί να επηρεάσει τη μετοχική σύνθεση και την κατανομή δυνάμεων 

μέσα στην ΑΕ. Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι το ΔΣ, ασκώντας το δικαίωμα 

εξαγοράς, δεν μπορεί να προβαίνει σε διακρίσεις, εκτός αν τούτο 

επιβάλλουν τα συμφέροντα της εταιρείας. Επιπρόσθετα, όταν το 

καταστατικό ορίζει ως τιμή εξαγοράς τη χρηματιστηριακή τιμή, το ΔΣ δεν 

μπορεί χωρίς λόγο να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σε μια περίοδο που 

η τιμή αυτή είναι δυσανάλογα χαμηλή σε σχέση με την τιμή κτήσης των 

μετοχών.  

 

      Επιπρόσθετα, οι μετοχές διακρίνονται και σε άλλες κατηγορίες, οι 

οποίες συναντώνται κυρίως στη διεθνή χρηματιστηριακή πρακτική. Κατά 

συνέπεια έχουμε  τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μετοχές (listed 

stocks) και τις μη εισηγμένες (unlisted stocks), τις μετατρέψιμες μετοχές 
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(convertible stocks) και τις μη μετατρέψιμες (non convertible stocks), τις 

μετοχές που κυκλοφορούν σε πολλούς μετόχους (outstanding stocks), τις 

μετοχές στις οποίες γίνονται πολλές συναλλαγές (active stocks) και αυτές 

για τις οποίες ισχύει το αντίθετο (inactive stocks), τις οπισθογραφημένες 

για μεταβίβαση μετοχές (assigned stocks), τις μετοχές που έχουν υψηλή 

απόδοση (blue – chip stocks), μετοχές με διακυμάνσεις (floating stocks), 

τις μετοχές με συγκεκριμένη ονομαστική αξία και χωρίς, τις μετοχές που 

εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν (issued stocks)  και τις μετοχές που 

εκδόθηκαν αλλά δεν κυκλοφόρησαν (unissued stocks), τις μετοχές που 

έχουν διεθνή κυκλοφορία (international stocks), τις μετοχές που η 

ονομαστική τους αξία δεν έχει καταβληθεί ολόκληρη από τους μετόχους 

με αποτέλεσμα να οφείλεται υπόλοιπο (assessable stocks) και τις 

μετοχές πλήρως εξοφλημένες που οι μέτοχοι δεν οφείλουν υπόλοιπο 

(non assessable stocks), τις μετοχές που αγοράζονται τουλάχιστον στην 

ονομαστική τους αξία (full – paid) ή σε μέρος της (part - paid) και τις 

μετοχές ως βραβεία στο προσωπικό (bonus stocks).79     

    Ειδική αναφορά, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων πρέπει να κάνουμε 

στις μετοχές, οι οποίες επί ένα χρονικό διάστημα δεν παίρνουν μέρισμα 

(deferred stocks). Συνακόλουθα, το Φεβρουάριο του 2009 

αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η 

απαγόρευση διανομής μερισμάτων για τη χρήση του 2008 από τις 

τράπεζες, οι οποίες ανήκαν στο γνωστό κρατικό πακέτο στήριξης λόγω 

της χρηματοοικονομικής κρίσης, το πακέτο δηλαδή των 28 δις ευρώ. Οι 

τράπεζες αυτές θα μπορούσαν να διανείμουν μέρισμα μόνο σε μετοχές. 

Τελικά καμία από τις Τράπεζες αυτές, με εξαίρεση τη Eurobank EFG, δε 

διένειμε, όπως ήταν αναμενόμενο μερίσματα σε μετοχές, με αποτέλεσμα 

οι μέτοχοι των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είχαν ενταχθεί 

στο κρατικό πακέτο στήριξης να στερηθούν την απόδοση των κερδών. Η 

απαγόρευση αυτή ίσχυσε και για το 2010, με συνέπεια να μη 

διανεμηθούν καθόλου μερίσματα ούτε για τη χρήση του 2009. 

   Αναπόφευκτη, ήταν η απογοήτευση μεγάλης μερίδας μετόχων των 

τραπεζών αυτών. Στην πρόσφατη, μάλιστα, Γενική Συνέλευση της Alpha 

Bank στις 22 Ιουνίου 2010, εκφράστηκε η επιθυμία ενός αριθμού 

μετόχων της Τράπεζας να λάβουν ως μέρισμα τις προβλεπόμενες 

μετοχές. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όμως, κ. Γιάννης 

Κωστόπουλος, υποστήριξε πως μια τέτοια κίνηση δε θα συνέφερε την 

τράπεζα αλλά ούτε και τους μετόχους, καθώς η συνεπαγόμενη αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας χωρίς αντίτιμο θα είχε ως 
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αποτέλεσμα την υποβάθμιση της αξίας των μετοχών της και, 

συνακόλουθα, την πτώση της χρηματιστηριακής τιμής της. Κατά 

συνέπεια, η δυνατότητα αυτή που παρέχεται στις τράπεζες, οι οποίες 

ανήκουν στο πακέτο στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει 

ουσιαστικό νόημα. Το επιχείρημα αυτό, αποτελεί, προφανώς, το λόγο για 

τον οποίο όλες σχεδόν οι αντίστοιχες τράπεζες δεν προβαίνουν στη 

διανομή μερισμάτων σε μετοχές. 

 

   Επίσης, η αξία (η τιμή) της μετοχής διακρίνεται σε ορισμένες 

κατηγορίες. Συνακόλουθα, γίνεται διάκριση μεταξύ της ονομαστικής, 

εσωτερικής, τρέχουσας και χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής. 

Προφανώς, η αξία που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η 

χρηματιστηριακή, παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό να αναφερθούμε, έστω 

και στοιχειωδώς, και στις υπόλοιπες έννοιες.80 

α) Ονομαστική αξία.81 Ονομαστική αξία ονομάζεται η τιμή, η οποία 

αναγράφεται πάνω στη μετοχή, στην περίπτωση, βέβαια, που πρόκειται 

για αξιόγραφο. Πρώτιστα, εκφράζει το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, το 

οποίο εκπροσωπεί η μετοχή. Το άθροισμα των ονομαστικών αξιών όλων 

των μετοχών μας δίνει τον αριθμό του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά 

συνέπεια, δεν μπορούν να υπάρξουν μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Η 

ονομαστική αξία μιας μετοχής δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη των 0,30 

λεπτών ούτε ανώτερη των 100 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύεται η 

έκδοση μετοχών κάτω από το άρτιο, δηλαδή κάτω από την ονομαστική 

τους αξία, ενώ πάνω από το άρτιο επιτρέπεται απεριόριστα.  

β)  Εσωτερική ή πραγματική αξία (ή λογιστική τιμή).82 Προσδιορίζεται 

με κριτήριο την πραγματική αξία της εταιρικής περιουσίας και 

αντικατοπτρίζεται σε αυτήν τμήμα της τελευταίας. Η εσωτερική αξία της 

μετοχής μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την ονομαστική 

αξία για τον ίδιο λόγο, για τον οποίο η εταιρική περιουσία μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη ή μικρότερη από το μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, η εσωτερική 

αξία της μετοχής δε συμπίπτει πάντα με την τρέχουσα ή αγοραία αξία, 

δηλαδή με αυτήν που διαμορφώνεται στην αγορά, διότι η διαμόρφωση 

της τρέχουσας αξίας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Πρακτικά, 

λοιπόν, είναι η τιμή που βρίσκεται κάθε φορά αν διαιρέσουμε την Καθαρή 

Περιουσία της Α.Ε. δια του αριθμού των μετοχών της, όπου Καθαρή 

Περιουσία = Ενεργητικό – Κυρίως Παθητικό. 
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γ) Χρηματιστηριακή αξία.83 Η έννοια της χρηματιστηριακής αξίας της 

μετοχής είναι αυτή που θα μας απασχολήσει αποκλειστικά κατά τη 

διαδικασία κατάρτισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εκτέλεσης 

των χρηματιστηριακών πωλήσεων στο Χ.Α.Α. και διαμόρφωσης της τιμής 

της μετοχής. Χρηματιστηριακή αξία, λοιπόν, είναι η αξία της μετοχής 

όπως διαμορφώνεται στη χρηματιστηριακή αγορά από την προσφορά και 

τη ζήτηση της συγκεκριμένης μετοχής. Δε συμπίπτει κατ’ ανάγκη με την 

εσωτερική αξία, μπορεί δηλαδή η χρηματιστηριακή αξία να είναι 

μικρότερη ή μεγαλύτερη, διότι η διαμόρφωση της επηρεάζεται και από 

άλλους παράγοντες, όπως από τον τεχνητό επηρεασμό τους με τη 

χειραγώγηση των μετοχών, όπως στην κρίση του Χ.Α. το 1999 με τις 

«μετοχές – φούσκες», ή από πολιτικούς ή οικονομικούς παράγοντες, 

όπως στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Πάντως, εφόσον οι 

μετοχές μιας εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η 

χρηματιστηριακή .αξία είναι εκείνη, η οποία, εκτός αντίθετης συμφωνίας, 

λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση πώλησης ή αποζημίωσης.  

  

 

8.4. Ομολογιακά δάνεια – ομολογίες – ομόλογα  

 

   α. Ομολογιακό δάνειο.84 Σε πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι 

επιχειρήσεις (κυρίως με τη μορφή Α.Ε.), το Κράτος και διάφοροι 

Οργανισμοί έχουν ανάγκη σημαντικά κεφάλαια, προκειμένου να 

υλοποιήσουν μακροχρόνια επενδυτικά σχέδια ή να καλύψουν κάποιες 

επείγουσες ανάγκες τους, έχουν τη δυνατότητα να τα αντλήσουν από ένα 

μεγάλο αριθμό επενδυτών εκδίδοντας ομολογιακό δάνειο85. Κατά 

συνέπεια, αποτελεί έναν από τους τρόπους χρηματοδότησης με ξένα 

κεφάλαια.  

   Κατ’ αρχήν πρόκειται για ένα ιδιόμορφο δάνειο. Πρώτιστα, το 

ομολογιακό δάνειο86 διαιρείται σε ίσα μικρά τμήματα, τα οποία 

αντιπροσωπεύονται με τίτλους, τις ομολογίες. Οι ομολογίες αυτές είναι 

αριθμημένες και σε κάθε μια αναγράφεται η ονομαστική αξία και το 

επιτόκιο του δανείου. Επιπρόσθετα, οι ομολογίες συνοδεύονται από μια 

                                                           
83 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 6

η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 379 

84 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 6
η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 403 

85 Ιωάννης Κ. Χολεβάς, Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Χρηματιστήριο, εκδόσεις Interbooks, 

1995, σελ. 103 επ. 
86 Βασιλική Π. Μαλινδρέτου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Χρηματιστήριο, εκδόσεις Παπαζήση 

1998, σελ 160 επ.  

 



[58] 
 

σειρά μικρών αποδείξεων, οι οποίες ονομάζονται τοκομερίδια και τα 

οποία θα αναφέρουμε, πάλι, στη συνέχεια. Συνακόλουθα, κάθε τίτλος 

(ομολογία) έχει δικαίωμα ανάληψης του κεφαλαίου, το οποίο κατατέθηκε, 

στον οριζόμενο μελλοντικό χρόνο, καθώς και της είσπραξης των 

προβλεπόμενων τόκων. Οι τίτλοι αυτοί είναι διαπραγματεύσιμοι, όπως 

είδαμε, στο Χ.Α.Α.  Οι ομολογίες είναι, κατά κανόνα, ανώνυμες («στον 

κομιστή»), μερικές φορές, βέβαια, μπορεί να είναι και ονομαστικές. 

Επιπλέον, η έκδοση του ομολογιακού δανείου γίνεται μετά από δημόσια 

διακήρυξη και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να εγγραφούν σε αυτό με 

τους γνωστοποιούμενους όρους. Στη διακήρυξη αναγράφεται το συνολικό 

ποσό του δανείου, η διάρκειά του (χρόνος εξόφλησης), το επιτόκιό του 

και ο τρόπος εξόφλησής του. Όσον αφορά τον τρόπο εξόφλησης του 

ομολογιακού δανείου, συνήθως γίνεται με βαθμιαία απόσβεση κάθε 

χρόνο είτε με την εξαγορά των ομολογιών στο Χ.Α.Α., η οποία γίνεται 

όταν η χρηματιστηριακή τιμή τους είναι χαμηλότερη από την τιμή έκδοσης 

και ο φορέας της έκδοσης έχει συμφέρον να αγοράσει τις ομολογίες, οι 

οποίες προορίζονται για απόσβεση αντί να τις εξοφλήσει με κλήρωση. Η 

διάρκεια των δανείων αυτών είναι από 10 έως 20 χρόνια 

   Οι τίτλοι των ομολογιών εκδίδονται απλοί ή πολλαπλοί. Κάθε τίτλος 

έχει, ακόμα, δύο αριθμήσεις, τον αύξοντα αριθμό του και τον αριθμό των 

ομολογιών που αντιπροσωπεύει. Επίσης, οι ομολογίες είναι δυνατό να 

εκδοθούν στο άρτιο ή σε χαμηλότερη τιμή από το άρτιο και να 

εξοφλούνται σε τιμή ίση ή υψηλότερη του αρτίου ( διαφορά εξόφλησης 

ομολογιών). Ακόμα, μπορεί να ορίζεται ότι σε κάθε ομολογία, εκτός του 

τόκου που υπολογίζεται με βάση το γνωστοποιούμενο επιτόκιο, 

προστίθεται ένα επιπλέον ποσοστό επιτοκίου, με βάση το συντελεστή της 

απόδοσής της. Επίσης, ο κάτοχος των ομολογιών ονομάζεται 

ομολογιούχος δανειστής και είναι δανειστής της επιχείρησης, του 

Κράτους ή του Οργανισμού, που εξέδωσε το ομολογιακό δάνειο. Το 

νομικό καθεστώς του ομολογιακού δανείου ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο 

από το  νόμο 3156/2003 περί ομολογιακών δανείων, τιτλοποίησης 

απαιτήσεων, απαιτήσεων από ακίνητα και άλλων διατάξεων και το νόμο 

3401/2005. Τέλος, τα ομολογιακά δάνεια διακρίνονται σε ορισμένες 

κατηγορίες, για τις οποίες θα γίνει λόγος αμέσως παρακάτω με τη 

συνακόλουθη και αντίστοιχη διάκριση των ομολογιών, καθώς αυτές 

αντικείμενα χρηματιστηριακών συναλλαγών και η φύση τους μας 

ενδιαφέρει περισσότερο.87  
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β. Ομολογίες.88 Ανώνυμοι τίτλοι δανείων που εκδίδονται μετά από 

απόφαση της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς και της Νομισματικής 

Επιτροπής. Πέρα από τα χαρακτηριστικά των ομολογιών, τα οποία 

αναφέρθηκαν, θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι ομολογίες89 (bonds), 

ως τίτλοι είναι αξιόγραφα και διέπονται από τη σχετική νομοθεσία. 

Μάλιστα, ο νόμος 3156/2003 επιβεβαιώνει την  αξιογραφική φύση των 

ομολογιών, αναφέροντας πως η άσκηση των δικαιωμάτων των 

ομολογιούχων δανειστών γίνεται μα την προσκόμιση των τίτλων και των 

τοκομεριδίων ή του ειδικού στελέχους. Όπως, όμως, επισημάναμε και 

στην ανάλυση της μετοχής, για το ομολογιακό δάνειο υπάρχει η 

δυνατότητα να εκδοθούν άυλες ομολογίες, οι οποίες εισάγονται στην 

ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων.  

   Συνακόλουθα, οι ομολογίες90 διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες: 

β.1) Ανάλογα με την ιδιότητα του εκδότη. Κρατικές ομολογίες (government 

bonds), Δήμων και Κοινοτήτων (municipal bonds), τραπεζών (bank 

bonds), ιδιωτικών επιχειρήσεων (business bonds και γενικά νομικών 

προσώπων (corporation bonds). 

β.2) Ανάλογα με τον τρόπο έκδοσής τους. Ονομαστικές ομολογίες 

(registered bonds), στον κομιστή (coupon bonds), ονομαστικές ως προς 

το κεφάλαιο και στον κομιστή ως προς τον τόκο – μεικτές (registered 

coupon bonds), ομολογίες που δίνουν το δικαίωμα στον κομιστή να 

ζητήσει αλλαγή τους από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα 

(interchangeable bonds).  

β.3) Ανάλογα με την τιμή έκδοσής τους. Ομολογίες έκδοσης στο άρτιο (η 

τιμή έκδοσης συμπίπτει με την ονομαστική τους αξία), ομολογίες έκδοσης 

υπό το άρτιο (η τιμή έκδοσης είναι κάτω από την ονομαστική αξία). 

β.4) Ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησή τους. Ομολογίες εξοφλητέες στο 

άρτιο, εξοφλητέες υπέρ το άρτιο, λαχειοφόροι – δίνουν δικαίωμα σε 

λαχειοφόρο κλήρωση με πιθανότητα κέρδους (lottery bonds), ομολογίες 

με συμμετοχή στα κέρδη (participating bonds) και ομολογίες μετατρέψιμες 

σε μετοχές (convertible bonds). 

β.5) Ανάλογα με τις παρεχόμενες εγγυήσεις. Συνήθεις ομολογίες και 

προνομιούχες ομολογίες, οι οποίες συνοδεύονται με υποθήκη στα πάγια 

                                                           
88 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 6

η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 400 επ.  

89 Ιωάννης Κ. Χολεβάς, Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Χρηματιστήριο, εκδόσεις Interbooks, 

1995, σελ. 101 επ. 
90 Βασιλική Π. Μαλινδρέτου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Χρηματιστήριο, εκδόσεις Παπαζήση 

1998, σελ. 183 επ.  
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περιουσιακά στοιχεία του εκδότη ή ενέχυρο στα κινητά περιουσιακά 

στοιχεία του (mortgage bonds). 

β.6) Αυτές είναι οι βασικές διακρίσεις των ομολογιών. Επομένως, 

μπορούν να γίνουν και περεταίρω διακρίσεις αυτών ανάλογα με τη φύση 

τους. Υπάρχουν για παράδειγμα οι εξής ομολογίες: Διαπραγματεύσιμες – 

εμπορεύσιμες (negotiable bonds) και μη (non negotiable bonds), 

ομολογίες που εκδίδονται σε πολλές σειρές (series) καθεμία από τις 

οποίες έχει διαφορετικό χρόνο λήξης (serial bonds) ή διαφορετικό 

επιτόκιο και λήξη (classified bonds), ομολογίες αναπροσαρμοζόμενες 

τιμαριθμικά (stabilized bonds), κτηματικές ομολογίες που αφορούν σε 

ακίνητα (real estate bonds), ομολογίες εγγυημένες από τρίτους 

(guaranteed bonds), ομολογίες με συνεχή ισχύ και πρόσοδο χωρίς λήξη 

(annuity ή perpetual bonds), ομολογίες στον κομιστή καθαρές χωρίς 

οπισθογράφηση – μεταβίβαση (clean bonds) και οπισθογραφημένες για 

μεταβίβαση (endorsed bonds),  ομολογίες που εκδίδονται για ανανέωση 

άλλων που έληξαν ήδη (renewal bonds), ομολογίες των οποίων η λήξη 

παρατείνεται (extended bonds), ομολογίες πολύ ισχυρές στις οποίες 

επενδύουν κεφάλαια σοβαρές εταιρίες (eligible bonds), ομολογίες που 

εξοφλούνται σε ορισμένο νόμισμα (currency bonds), ή σε χρυσό (gold 

bonds), ή σε δολάρια (dollar bonds), ομολογίες που εκδίδονται για 

αναπτυξιακούς σκοπούς (development bonds), ή για κατασκευή έργων 

(construction bonds), ομολογίες που δίνουν το δικαίωμα στο εκδότη να 

τις εξαγοράσει πριν από τη λήξη τους (callable bonds), ομολογίες που 

εκδίδονται από περισσότερες από μια Α.Ε. (joint bonds), ομολογίες της 

οποίας έληξε ο χρόνος εξόφλησης (matured bonds) και ομολογίες που 

αποσβέσθηκαν με κλήρωση (drawn bonds) και ομολογίες υψηλού 

κινδύνου (junk bonds).91 

   Επιπρόσθετα, υπάρχουν ομολογίες92 με μηδενικό επιτόκιο (zero 

coupon bonds), στις οποίες δεν αναφέρεται το επιτόκιο (interest), αλλά 

αγοράζονται σε χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική τους αξία (άρτιο) 

και εξοφλούνται στο άρτιο. Πιο συγκεκριμένα, οι ομολογίες αυτές είναι 

μέρη ομολογιακών δανείων zero coupon, τα οποία εκδίδονται υπό το 

άρτιο, εξοφλούνται στο άρτιο και δε δίνουν τόκο σε ορισμένα χρονικά 

διαστήματα. Για το λόγο αυτό, στο σώμα των ομολογιών τους δεν έχουν 

προσαρμοσμένα τοκομερίδια. Συνακόλουθα, το εισόδημα, το οποίο 

αποφέρουν αυτά τα ομολογιακά δάνεια, και επομένως οι αντίστοιχες 

                                                           
91 Ιωάννης Κ. Χολεβάς, Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Χρηματιστήριο, εκδόσεις Interbooks, 

1995, σελ. 104 επ. 
92 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 53 επ. 
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ομολογίες, είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής, η οποία είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς των ομολογιών και εισπράττεται όταν 

λήξει η διάρκεια ζωής τους.  

   Προηγουμένως, έγινε λόγος για τις ομολογίες, οι οποίες πωλούνται υπό 

το άρτιο., δηλαδή, σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας 

(discount bonds). Οι ομολογίες αυτές, λοιπόν, εισπράττουν τον τόκο 

αθροιστικά, στη λήξη τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ομολογίες 

πωλούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή υπό το άρτιο (deep discount bonds), 

παρέχοντας έτσι εξυπηρέτηση στους εκδότες, οι οποίοι έχουν άμεση 

ανάγκη ρευστότητας, αλλά και τους αγοραστές, οι οποίοι αποφεύγουν τη 

φορολόγηση τόκων και οι τόκοι δίνονται στο τέλος, συνυπολογιζόμενοι με 

την τιμή εξόφλησης ή εξαγοράς.   

   Ειδική αναφορά αξίζει να κάνουμε και στις μετατρέψιμες ομολογίες, οι 

οποίες παρέχουν το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Συνεπώς, 

όποιος είναι κύριος μετατρέψιμης ομολογίας έχει αρχικά τη θέση 

δανειστή. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία η εταιρεία φτάσει στο 

σημείο να διανέμει μεγάλα μερίσματα ή η αξία της μετοχής φτάσει σε 

ψηλά επίπεδα, τότε, ο ομολογιούχος δανειστής δικαιούται να ζητήσει τη 

μετατροπή των ομολογιών του σε μετοχές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι από την πλευρά της Α.Ε. η μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές 

αποτελεί μορφή κεφαλαιοποίησης χρεών.93  

γ. Ομόλογα. Πρέπει να προσέξουμε πως η έννοια των ομολόγων94 

(short term bonds) είναι κατ’ αρχήν διαφορετική από αυτή των 

ομολογιών. Βέβαια, τόσο οι ομολογίες όσο και τα ομόλογα 

διαπραγματεύονται κατά τον ίδιο τρόπο στις χρηματιστηριακές αγορές. 

Επομένως, οι διαφορές95 που παρουσιάζουν είναι ελάχιστες. Πρώτιστα, 

οι ομολογίες αποτελούν προϊόν έκδοσης ομολογιακού δανείου, ενώ τα 

ομόλογα αποτελούν διαφορετική, αλλά ιδιαίτερα συγγενή μορφή 

δημόσιου δανεισμού. Επίσης, σε αντίθεση με τις ομολογίες, τα ομόλογα 

είναι πάντα ανώνυμα. Μία από τις κυριότερες διαφορές μεταξύ τους είναι 

η διάρκειά τους. Ενώ, λοιπόν οι ομολογίες διαρκούν από 10 έως 20 

χρόνια, η συνήθης διάρκεια των ομολόγων είναι από 1 έως 3 έτη. 

Επιπλέον, οι Α.Ε. προβαίνουν κατά κόρον στην έκδοση ομολόγων, 

προτιμώντας τα σε σχέση με τις ομολογίες. Τέλος, τα ομόλογα δεν 

                                                           
93 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 24 επ.   
94 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 49 επ. 
95 Ιωάννης Κ. Χολεβάς, Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Χρηματιστήριο, εκδόσεις Interbooks, 

1995, σελ. 104 επ. 
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μπορούν να εκδίδονται ως λαχειοφόρα ή «με βραβείο». Τα βασικότερα 

ομόλογα96, τα οποία είναι αντικείμενα χρηματιστηριακών συναλλαγών 

στις Αγορές του Χ.Α.Α. είναι τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 

(short term govern bonds), τα εταιρικά (short term corporate bonds) και 

τα τραπεζικά (bank short term bonds).97 

 

8.5. Τοκομερίδια  

 

   Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στο κύριο σώμα κάθε ομολογίας είναι 

προσαρτημένος ένας αριθμός μικρών αποδείξεων, οι οποίες λέγονται 

τοκομερίδια (interest coupon). Τα τοκομερίδια98 δίνουν το δικαίωμα στον 

ομολογιούχο δανειστή, στις ημερομηνίες που σημειώνονται πάνω τους, 

να εισπράττει τον τόκο της ομολογίας με βάση το επιτόκιο, το οποίο 

επίσης αναγράφεται πάνω σε αυτά. Συνακόλουθα, τα τοκομερίδια είναι 

αξιόγραφα (ενσωματώνουν ορισμένη αξία) ή δικαιόγραφα 

(ενσωματώνουν ορισμένο δικαίωμα) και αποτελούν ανώνυμους τίτλους, 

δηλαδή εισπράττει τον τόκο ο κομιστής των τοκομεριδίων. Όταν, λοιπόν, 

κοπεί το τοκομερίδιο από την ομολογία γίνεται ανεξάρτητο.99  

   Επιπλέον, η ομολογία και το τοκομερίδιο αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικά δικαιώματα. Η ομολογία αντιπροσωπεύει το δικαίωμα στο 

κεφάλαιο που καταβλήθηκε (και θα επιστραφεί στον οριζόμενο χρόνο και 

με τον οριζόμενο τρόπο) και το τοκομερίδιο αντιπροσωπεύει το δικαίωμα 

στη λήψη σταθερού ετήσιου τόκου, ο οποίος προκύπτει από το 

αναγραφόμενο επί της ομολογίας επιτόκιο.  

   Προς την κατανόηση της έννοιας των τοκομεριδίων καθώς και της 

έκδοσης ομολόγων παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα, το οποίο 

αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εκδόθηκαν τον 

Ιανουάριο του 2010: 

Στις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το mid-swap τιμολογήθηκαν τα 

5ετή ομόλογα ύψους 8 δισ. ευρώ που εξέδωσε  η Ελλάδα στις 26 

Ιανουαρίου του 2010. 

Αναλυτικότερα ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) 

                                                           
96 Θεόδωρος Ε. Θεοδωρόπουλος, Χρηματιστηριακές Επενδύσεις – Ανάπτυξη και Εφαρμογή 

Στρατηγικής στο Χρηματιστήριο, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 1999, σελ. 95 επ. 
97 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 26 επ.   
98 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 54 
99 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 25 επ.   
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ανακοίνωσε ότι στις 26 Ιανουαρίου 2010 τιμολογήθηκε η νέα 

κοινοπρακτική έκδοση 5-ετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού 

Δημοσίου λήξεως 20 Αυγούστου 2015, με τους ακόλουθους όρους:  

Εκδότης: Ελληνική Δημοκρατία  

Ποσό έκδοσης: 8,0 δις Ευρώ  

Λήξη: 20 Αυγούστου 2015  

Τοκομερίδιο: 6,10%  

Τιμή: 99,339  

Περιθώριο: +350 μβ vsmid-swaps, ισοδύναμο με 381 μβvsDBR 3.25% 

July 2015  

Ημερ. Διακανονισμού: 2 Φεβρουαρίου 2010  

Κύριοι ανάδοχοι: CREDIT SUISSE, DEUTSCHE BANK, EUROBANK 

EFG, GOLDMAN SACHS , MORGAN STANLEY, NATIONAL BANK OF 

GREECE.  

Πιστοληπτική ικανότητα: A2 (Moody’s), ΒΒΒ+ (S&P), ΒΒΒ+ (Fitch), 

Α+(R&I)  

Τόπος εισαγωγής: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  

Πολλαπλότητα: 1.000  

Προμήθεια: 0,15%  

Νομοθεσία: Ελληνική  

 

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα 

(ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το 5-

ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 6,10% και λήξης 20 Αυγούστου 2015, 

που τιμολογήθηκε σήμερα 26 Ιανουαρίου 2010 με ημερομηνία έκδοσης 

την 2α Φεβρουαρίου 2010. Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:  

-Οι τίτλοι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και  

-Οι τίτλοι θα αποκτηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης 

(συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή 

από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010 μέχρι και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 

2010.  

-Τα ποσά μπορούν να είναι απεριόριστα αλλά στην τιμή που καθορίζουν 

οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.  

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το Σύστημα 

Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε 

μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και 

θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα 

δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ. 
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8.6. Κεφαλαιαγορά, πρωτογενής και δευτερογενής αγορά και 

δευτερογενής αγορά ομολόγων 

 

   Στο σημείο αυτό μας δίνεται η αφορμή να δώσουμε την έννοια της 

κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να κατανοήσουμε τη δευτερογενή αγορά 

ομολόγων, όπου πραγματοποιούνται οι χρηματιστηριακές πωλήσεις 

ομολογιών και ομολόγων.100  

   Συνεπώς, η κεφαλαιαγορά ή αγορά κεφαλαίου101, της οποίας μέρος 

είναι και η αγορά του χρηματιστηρίου αξιών, είναι η αγορά, στην οποία 

διεκπεραιώνονται αγοραπωλησίες κινητών αξιών, οι οποίες έχουν κατά 

κανόνα μεγάλη διάρκεια λήξης. Η αγορά αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες σε 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια των οικονομικών μονάδων που μετέχουν σε 

αυτές. Η κεφαλαιαγορά διακρίνεται σε πρωτογενή (primary market) και 

δευτερογενή (secondary market) και διέπεται από ειδικό δίκαιο, το δίκαιο 

της Κεφαλαιαγοράς. Πρωτογενής αγορά είναι εκείνη, στην οποία 

πραγματοποιούνται συναλλαγές πρωτοεκδιδόμενων κινητών αξιών, 

δηλαδή είναι η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται εκδόσεις νέων 

αξιογράφων. Η δευτερογενής αγορά είναι η αγορά στην οποία 

πραγματοποιούνται συναλλαγές επί κινητών αξιών, οι οποίες έχουν ήδη 

εκδοθεί και βρίσκονται στα χέρια των πρώτων (δεύτερων ή τρίτων κτλ) 

αγοραστών τους, ή διαφορετικά, είναι η αγορά στην οποία διακινούνται 

αξιόγαρφα, τα οποία έχουν ήδη εισαχθεί στο σύστημα της κεφαλαιαγοράς 

μέσω των υπηρεσιών της πρωτογενούς αγοράς. Επιπρόσθετα, η 

πρωτογενής αγορά παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από 

επιχειρήσεις με σκοπό τη χρηματοδότησή της δραστηριότητάς τους από 

το ευρύ επενδυτικό κοινό. Από την άλλη μεριά, στη δευτερογενή αγορά, 

όπως είναι και οι αγορές του Χ.Α.Α., εισάγονται οι ήδη αγορασμένες 

κινητές αξίες – αντικείμενα χρηματιστηριακών συναλλαγών (μετοχές, 

ομολογίες, ΕΛΠΙΣ κτλ), όπου μεταπωλούνται σύμφωνα με τον κανόνα 

της προσφοράς και της ζήτησης και, περαιτέρω, βάσει της σχετικής 

νομοθεσίας. 

   Συνακόλουθα, οι ομολογιούχοι δανειστές, πολλές φορές, πωλούν τις 

ομολογίες τους (ή τα ομόλογά τους) πριν από τη λήξη τους, διότι με 

αυτόν τον τρόπο δεν είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ακόμη και δεκαετίες, προκειμένου να πάρουν πίσω το 

                                                           
100 Γεώργιος Παπούλιας, Χρηματιστηριακές Επενδύσεις – Ανάλυση και Διαχείριση, εκδόσεις 

Διονύσιος Μαραθιάς & ΣΙΑ, 1990, σελ. 18 επ. 
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κεφάλαιό τους. Οι τιμές στη δευτερογενή αγορά102 επηρεάζονται κυρίως 

από την πορεία των επιτοκίων, ενώ επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η 

εμπορευσιμότητα των ομολογιών, τόσο αναβαίνει η τιμή τους στη 

δευτερογενή αγορά103. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Ελλάδα δύο 

δευτερογενείς αγορές ομολόγων. Πρώτον, αυτή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, η οποία είναι αγορά ΟΤC (over the counter) και όπου γίνονται 

συναλλαγές μεγάλων ποσοτήτων (σαν «χονδρική αγορά») και δεύτερον, 

αυτή του Χ.Α.Α., η οποία στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει 

περισσότερο. Η δευτερογενής αγορά ομολόγων του Χ.Α.Α. ονομάζεται 

Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων, κάτι σαν «λιανική αγορά». Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση της χρηματιστηριακής και 

εξωχρηματιστηριακής αγοράς ομολογιών και ομολόγων, καθώς αν ο 

επενδυτής γνωρίζει ότι έχει οποτεδήποτε τη δυνατότητα να πωλήσει τις 

ομολογίες του σε καλή τιμή στη δευτερογενή αγορά, θα αγοράσει 

ευκολότερα νέες ομολογίες ή νέα ομόλογα από την πρωτογενή. Σύμφωνα 

μάλιστα και με το νόμο 3156/2003 οι ομολογίες μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές (δευτερογενείς) 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι αγορές αυτές συνδέονται με το Σύστημα Άυλων 

Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Μάλιστα, για την επιτυχή 

λειτουργία του θεσμού των ομολογιακών δανείων κρίθηκε απαραίτητη 

ειδική ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των σχετικών πράξεων.  

  

 

8.7. Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ) 

 

   Κατ’ αρχήν, τα Ελληνικά Πιστοποιητικά104 ως αντικείμενο 

χρηματιστηριακών συναλλαγών προβλέπει το άρθρο 59 του νόμου 

2396/1996. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού 

ως Ελληνικό Πιστοποιητικό νοείται το σύνολο των ενοχικών δικαιωμάτων, 

τα οποία προκύπτουν υπέρ του δικαιούχου του πιστοποιητικού από τη 

σύμβαση ελληνικού πιστοποιητικού. 

                                                           
102 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 59 
103 Βασιλική Π. Μαλινδρέτου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Χρηματιστήριο, εκδόσεις Παπαζήση 

1998, σελ. 270 επ.  
104 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 94 επ.  
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   Συνακόλουθα, τα ΕΛ.ΠΙΣ είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που 

αντιπροσωπεύουν μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή 

εταιρία (παριστώμενες μετοχές). Οι παριστώμενες αυτές μετοχές 

μπορούν να είναι ή να μην είναι εισηγμένες σε κάποια χρηματιστηριακή 

αγορά του εξωτερικού. Κύριος των παριστώμενων μετοχών είναι ο 

εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ, αλλά για λογαριασμό των επενδυτών, οι οποίοι 

έχουν αποκτήσει ΕΛ.ΠΙΣ (δικαιούχοι των ΕΛ.ΠΙΣ).  

    Εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ έχει αποκλειστικά το δικαίωμα να είναι μόνο  

Τράπεζα, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχει λάβει για τη 

δραστηριότητα αυτή σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Κατά συνέπεια, η Τράπεζα αυτή έχει το δικαίωμα να συνάπτει μία 

σύμβαση με αλλοδαπή εταιρεία, σύμφωνα με την οποία λαμβάνει στην 

κυριότητά της ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών της. Βάσει της ίδιας 

σύμβασης, παρέχεται από την αλλοδαπή εταιρεία στην Τράπεζα η 

έγκριση να εκδίδει η τελευταία για τις μετοχές αυτές, οι οποίες όπως 

προαναφέραμε καλούνται παριστώμενες μετοχές, Ελληνικά 

Πιστοποιητικά. Επομένως, η Τράπεζα, αφού έχει συνάψει τη σύμβαση 

αυτή και έχει λάβει άδεια και έγκριση, καταρτίζει με κάποιον πελάτη της, 

στο πλαίσιο των τραπεζικών δραστηριοτήτων της, σύμβαση «Ελληνικού 

Πιστοποιητικού» για έναν αριθμό μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας που 

έχει στην κυριότητά της. Με τη σύμβαση αυτή, η Τράπεζα – εκδότης, αν 

και εξακολουθεί να διατηρεί την κυριότητα των μετοχών, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση απέναντι στον πελάτη – αντισυμβαλλόμενό της, ο οποίος 

προφανώς είναι ο δικαιούχος του ΕΛ.ΠΙΣ, να τις διαχειρίζεται στο δικό της 

όνομα, αλλά για δικό του λογαριασμό. Η προαναφερόμενη διαχείριση 

περιλαμβάνει την καταβολή στο δικαιούχο των μερισμάτων, των τόκων, 

την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης του 

κεφαλαίου της αλλοδαπής εκδότριας εταιρείας, την άσκηση του 

δικαιώματος ψήφου, το οποίο απορρέει από τις παριστώμενες μετοχές 

και όποιων άλλων ωφελημάτων προκύπτουν από τις συγκεκριμένες 

μετοχές, τις οποίες καλύπτει το ΕΛ.ΠΙΣ. Συνεπώς, τα δικαιώματα, τα 

οποία προκύπτουν από το ΕΛ.ΠΙΣ είναι κατά κύριο λόγο αυτά, τα οποία 

παρέχουν και οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό. Επιπρόσθετα, ο 

δικαιούχος του ΕΛ.ΠΙΣ υποχρεούται ως αντιπαροχή να πληρώνει το 

αντάλλαγμα, το οποίο έχει συμφωνηθεί και το οποίο αντιστοιχεί τόσο την 

αξία των μετοχών όσο και στις υπηρεσίες που του προσφέρει η Τράπεζα 

– εκδότης του ΕΛ.ΠΙΣ.  

   Επιπλέον, το δικαίωμα του ΕΛ.ΠΙΣ ενσωματώνεται σε αξιόγραφο 

ονομαστικό ή ανώνυμο. Η εισαγωγή του ΕΛ.ΠΙΣ σε αγορά του 

χρηματιστηρίου αξιών περατώνεται με την ιδιότητά του ως παραστατικού 
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τίτλου μετοχών. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως σε περίπτωση 

κατά την  οποία εισαχθεί σε χρηματιστηριακή αγορά, με αποτέλεσμα να 

αποτελεί αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών, δε θα έχει έγχαρτη 

μορφή, αλλά θα ακολουθεί τους κανόνες των άυλων μετοχών. Επιπλέον, 

πρέπει να σημειώσουμε πως αν οι παριστώμενες με τα ΕΛ.ΠΙΣ μετοχές 

εισαχθούν στο Χ.Α., τα ΕΛ.ΠΙΣ παύουν να ισχύουν και θα πρέπει να 

ανταλλαγούν με τις μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά.  

    Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το δικαίωμα ψήφου, το 

οποίο απορρέει από τις μετοχές ασκείται από τον εκδότη σύμφωνα με τις 

οδηγίες του δικαιούχου σε περίπτωση που αυτές φθάσουν στον εκδότη 

72 ώρες πριν από τη συνέλευση των μετόχων της αλλοδαπής εταιρείας. 

Διαφορετικά ασκείται κατά την κρίση του εκδότη. Ακόμα η Τράπεζα – 

εκδότης υποχρεώνεται να μεταβιβάσει την κυριότητα των μετοχών στο 

δικαιούχο, αν του το ζητήσει ή αν λυθεί η σύμβαση ΕΛ.ΠΙΣ. Ακόμα και σε 

περίπτωση πτώχευσης του εκδότη εκτελείται αυτή η αξίωση.  

   Σκοπός του θεσμού των ΕΛ.ΠΙΣ είναι να γίνει ευχερέστερη η 

δυνατότητα επένδυσης, μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου σε μετοχές, 

οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αλλοδαπές 

κεφαλαιαγορές, χωρίς οι επενδυτές να έχουν το βάρος διαχείρισης αυτών 

των μετοχών. Επίσης, τα ΕΛ.ΠΙΣ, πέρα των οικονομικών οφελών, δίνουν 

τη δυνατότητα για διαπραγμάτευση παραστατικών τίτλων κινητών αξιών 

μη απουλοποιημένων και μη καταχωρημένων στο Σύστημα Άυλων 

Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και κινητών αξιών, των  οποίων δεν προβλέπεται η 

έκδοσή τους ή/και η διαπραγμάτευσή τους κατά την ελληνική νομοθεσία.  

   Τέλος, κάθε έσοδο από τα Ελληνικά Πιστοποιητικά απαλλάσσεται της 

φορολογίας, με εξαίρεση τα έσοδα από τόκους και μερίσματα για τους 

κατοίκους της Ελλάδας. Τα Ελληνικά Πιστοποιητικά τυγχάνουν της ίδιας 

φορολογικής μεταχείρισης με τις μετοχές, οι οποίες εκδίδονται από 

ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες.105   

 

 

8.8. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 

 

   Όπως προαναφέραμε, τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια 

αποτελούν, βάσει της §2.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α., αντικείμενα 

χρηματιστηριακών συναλλαγών στις αγορές του Χ.Α.Α. Το νομικό 

καθεστώς που τα διέπει εντοπίζεται, κατά κύριο λόγο, στο νόμο 

                                                           
105 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 35 επ.   
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3283/2004, καθώς και στην Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/435/12.7.2007 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

   Κατ’ αρχήν θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν είναι δεκτικά 

εισαγωγής και διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. οποιαδήποτε αμοιβαία 

κεφάλαια, παρά μόνο εκείνα, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, 

οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του Χ.Α., την προαναφερόμενη 

Απόφαση της Ε.Κ. και το νόμο 3283/2004. Συνακόλουθα, τα 

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μερίδια νεοσυσταθέντος 

αμοιβαίου κεφαλαίου, τα οποία εκδίδονται από Α.Ε.Δ.Α.Κ., για τις οποίες 

έγινε λόγος παραπάνω. Επίσης, εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά και στην περίπτωσή μας στην αγορά του Χ.Α.Α. 

Επιπρόσθετα, τα μερίδια αυτά έχουν ως επενδυτικό σκοπό την 

αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριμένου χρηματιστηριακού 

δείκτη. Οι δείκτες που επιτρέπεται να αναπαράγουν τα Δ.Α.Κ. μπορούν 

να περιλαμβάνουν μόνο μετοχές ή ομόλογα και πρέπει να πληρούν (οι 

δείκτες) συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

   Επιπλέον, βασικό γνώρισμα των Δ.Α.Κ. είναι το ότι καθίστανται με την 

εισαγωγή τους στο Χ.Α.Α. χρηματιστηριακώς μεταβιβάσιμα. Η Απόφαση 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και ο Κανονισμός του Χ.Α.106, 

προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για 

την εισαγωγή τους, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

του συγκεκριμένου Δ.Α.Κ., τις υποχρεώσεις που φέρει η ίδια, την 

αναστολή και τη διακοπή της διαπραγμάτευσης τους, καθώς επίσης και 

τη συνολική διαγραφή των μεριδίων. Συνακόλουθα, οι διατάξεις αυτές 

είναι γενικής ισχύος και ισχύουν για κάθε εισαγωγή Δ.Α.Κ. σε 

οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία η 

Αγορά συγκεκριμενοποιείται, είναι απαραίτητο να πληρούνται και οι 

πρόσθετοι όροι, τους οποίους, ενδεχομένως, προβλέπει για την 

περίπτωση αυτή ο Κανονισμός της. Τέλος, είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε πως το ενεργητικό του Δ.Α.Κ. πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 3.000.000 ευρώ, με δυνατότητα, βέβαια, 

αναπροσαρμογής του ποσού αυτού από το Χ.Α. 

 

8.9. Σύνθετα Χρηματιστηριακά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.)107 

 

                                                           
106 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.5., σελ. 113 
107 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.6., σελ. 114 επ. 
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    Τα Σύνθετα Χρηματιστηριακά Προιόντα (Σ.Χ.Π.) προβλέπονται στο 

νόμο 3606/2007. Συνεπώς, ορίζονται ως «κάθε άλλη κινητή αξία που 

παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών 

αξιών ή που είναι δεκτική διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα και που 

προσδιορίζεται με αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή 

αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη».   

   Ο Κανονισμός του Χ.Α. προβλέπει πως τα Σ.Χ.Π. που γίνονται δεκτά 
προς εισαγωγή είναι τα εξής : 
i) Καλυμμένος Τίτλος Επιλογής («covered warrant») [Κ.Τ.Ε.]: Ως 
Καλυμμένος Τίτλος Επιλογής ορίζεται το Σ.Χ.Π. , εκτός του απλού Τίτλου 
Επιλογής (warrant), που παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα αγοράς 
ή/και πώλησης, στην ή μέχρι την ημερομηνία λήξης, συγκεκριμένης 
ποσότητας του υποκείμενου τίτλου σε προκαθορισμένη τιμή ή, στην 
περίπτωση χρηματικού διακανονισμού, το δικαίωμα να λάβει χρηματικό 
ποσό καθοριζόμενο από τη διαφορά μεταξύ της τιμής άσκησης και της 
τιμής εκκαθάρισης του υποκείμενου τίτλου. Ο Κ.Τ.Ε. μπορεί να 
προβλέπει τη μεταβολή των όρων του όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου 
εξισωθεί με μία προκαθορισμένη τιμή. 
ii) Πιστοποιητικό («Certificate»): Το Σ.Χ.Π. που η τιμή του βασίζεται σε 
υποκείμενο τίτλο και δεν είναι Κ.Τ.Ε. Το Πιστοποιητικό μπορεί να 
προβλέπει τη μεταβολή των όρων του όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου 
εξισωθεί με μία προκαθορισμένη τιμή. 
    Αναλόγως των χαρακτηριστικών τους τα προαναφερθέντα Σ.Χ.Π. 
ανήκουν σε δύο γενικές ομάδες κινητών αξιών: 
i) Σ.Χ.Π. Μόχλευσης : Ως Σ.Χ.Π. Μόχλευσης ορίζονται τα Σ.Χ.Π. με 
μεγάλη ευαισθησία τιμής σε σχέση με την τιμή του υποκείμενου τίτλου 
καθώς και τα Σ.Χ.Π. των οποίων η λήξη συνδέεται με την πλήρωση 
ειδικών συνθηκών. Τα Σ.Χ.Π. Μόχλευσης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους 
εξής τίτλους: 
(a) Απλοί Καλυμμένοι Τίτλοι Επιλογής: Αποτελούνται από ένα δικαίωμα 
αγοράς ή πώλησης. 
(b) Καλυμμένοι Τίτλοι Επιλογής με συνθήκες Knock-Out ή Knock-In: 
Αποτελούνται από ένα δικαίωμα αγοράς ή πώλησης που παύει να 
υφίσταται ή ενεργοποιείται όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου εξισωθεί 
με προκαθορισμένη τιμή. 
(c) Εξωτικοί Καλυμμένοι Τίτλοι Επιλογής: Αποτελούνται από συνδυασμό 
απλών ή εξωτικών δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης. 
(d) Πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση ενός υποκείμενου 
τίτλου και παρέχουν σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθησία τιμής σε σχέση με 
τη μεταβολή τιμής του υποκείμενο τίτλου. 
ii) Επενδυτικά Σ.Χ.Π. : Επενδυτικά Σ.Χ.Π. θεωρούνται όσα ΣΧΠ δεν είναι 
ΣΧΠ Μόχλευσης. Τα Επενδυτικά Σ.Χ.Π. περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους 
εξής τίτλους: 
(a) Πιστοποιητικά που παρέχουν ολική ή μερική εγγύηση του αρχικά 
επενδυμένου κεφαλαίου (capital protected). 
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(b) Πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση ενός υποκείμενου 
τίτλου χωρίς μόχλευση είτε ανάλογα είτε αντιστρόφως ανάλογα (trackers-
reverse trackers). 
(c) Πιστοποιητικά που παρέχουν το δικαίωμα αγοράς του υποκείμενου 
τίτλου με προεξόφληση ενώ θέτουν άνω όριο στα πιθανά κέρδη (discount 
certificates). 
(d) Πιστοποιητικά που παρέχουν απόδοση υπό μορφή τοκομεριδίου ενώ 
παρέχουν στον εκδότη το δικαίωμα επιστροφής του υποκείμενου τίτλου 
στον επενδυτή (reverse convertibles). 
(e) Πιστοποιητικά που παρέχουν αυξημένη απόδοση υπό την 
προϋπόθεση ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου δεν μεταβάλλεται 
σημαντικά (bonus certificates). 
ε) Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να αποτελέσουν υποκείμενη 
αξία των προς εισαγωγή Σ.Χ.Π. είναι τα ακόλουθα: 
i) Μετοχές ή ομόλογα εκδότη διαφορετικού αυτού των ΣΧΠ, που 
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και χαρακτηρίζονται από 
επαρκή ρευστότητα. 
ii) Χρεόγραφα κεντρικών κυβερνήσεων ή διεθνών οργανισμών που 
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και χαρακτηρίζονται από 
επαρκή ρευστότητα. 
iii) Επιτόκια κεντρικών τραπεζών ή άλλα επιτόκια που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στις κεφαλαιαγορές και για τα οποία υπάρχει συνεχής και 
αξιόπιστη ροή πληροφοριών τιμών. 
iv) Μετατρέψιμα νομίσματα για τα οποία υπάρχει συνεχής και αξιόπιστη 
ροή πληροφοριών της ισοτιμίας τους. 
v) Αγαθά ή εμπορεύματα για τα οποία υφίσταται αγορά που 
χαρακτηρίζεται από επαρκή διάχυση πληροφόρησης και ρευστότητα. 
vi) Δείκτες ή ομαδοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στις κεφαλαιαγορές και υπάρχει διαφάνεια 
στον τρόπο διαχείρισης και 
υπολογισμού τους και στην παροχή πληροφόρησης τιμών. 
vii) Μεγέθη σχετιζόμενα με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες 
εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες 
οικονομικές στατιστικές. 
viii) Παράγωγα προϊόντα στα προαναφερθέντα χρηματοπιστωτικά μέσα 
εφόσον διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και χαρακτηρίζονται 
από επαρκή ρευστότητα. 
ix) Άλλοι υποκείμενοι τίτλοι μπορούν να εισαχθούν μετά από αίτηση του 
εκδότη εφόσον μπορεί να εξασφαλιστεί ομαλή διαπραγμάτευση και είναι 
προς το συμφέρον του επενδυτικού κοινού. 
στ) Αν ο υποκείμενος τίτλος του Σ.Χ.Π. είναι μετοχή που τυγχάνει 
διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., το σύνολο των υποκείμενων μετοχών της 
έκδοσης του εκάστοτε Σ.Χ.Π. κατά την εισαγωγή, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των εισηγμένων 
μετοχών. Το Χ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το εν λόγω ποσοστό 
ανάλογα με την υποκείμενη 
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μετοχή. 
 

 

 

8.10. Εισαγωγή των αντικειμένων χρηματιστηριακών πωλήσεων 

στο Χ.Α.Α.  

 

   Αν και η εισαγωγή των αντικειμένων διαπραγμάτευσης στην αγορά 

αξιών δεν αποτελεί επιμέρους θέμα της μελέτης αυτής, κρίνεται σκόπιμο 

να γίνει μια συνοπτική αναφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής των 

κινητών αξιών στο Χ.Α.Α.108 

   Κατά συνέπεια, οι προϋποθέσεις εισαγωγής για τον εκδότη μετοχών 
(Α.Ε.) , καθώς και οι προϋποθέσεις για τις μετοχές, οι οποίες αποτελούν 
αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής εντοπίζονται κυρίως: στα άρθρα 3 και 
4 του νόμου 3371/2005, στις §3.1.2. επ. του Κανονισμού του Χ.Α. και στο 
άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου 3401/2005. Συνακόλουθα, οι προϋποθέσεις 
εισαγωγής για τον εκδότη ομολογιών (Α.Ε.) και οι προϋποθέσεις για τις 
ομολογίες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής 
εντοπίζονται στο άρθρο 6 του νόμου 3371/2005 και στην §3.1.4. του 
Κανονισμού του Χ.Α., ενώ οι προϋποθέσεις για τις ομολογίες του 
Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών δημόσιου χαρακτήρα 
προβλέπονται από το άρθρο 8 του νόμου 3371/2005. Επιπρόσθετα, στο 
άρθρο 9 του νόμου 3371/2005 προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την 
εισαγωγή τίτλων παραστατικών μετοχών (ΕΛ.ΠΙΣ.) και, όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει, η Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/435/12.7.2007, αλλά και η §3.1.5. του 
Κανονισμού του Χ.Α. προβλέπουν τους όρους εισαγωγής των 
Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) στην Κατηγορία 
Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων109. Τέλος, για την 
εισαγωγή κινητών αξιών του άρθρου 2 παρ. 13 (γ) του ν. 3606/2007 στην 
Αγορά Αξιών και για την ένταξή τους στην Κατηγορία Σύνθετων 
Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.), πρέπει να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του ν. 3401/2005 ως προς τη δημοσίευση ενημερωτικού 
δελτίου, οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3606/2007 ως προς τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών καθώς και  επιπλέον 
προϋποθέσεις της §3.1.6.1.1. του Κανονισμού του Χ.Α. 
    

 

 

                                                           
108 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 96 επ.   
109 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §1.3.5., σελ. 113 
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§9. Η αποϋλοποίηση των αντικειμένων χρηματιστηριακών 

πωλήσεων   και η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των 

χρηματιστηριακών πωλήσεων 

 

 

9.1. Η αποϋλοποίηση των αντικειμένων χρηματιστηριακών 

πωλήσεων 

 

Στις μέρες μας, η διεθνής χρηματοοικονομική πραγματικότητα και η 

ατέρμονη ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας έχουν καταστήσει τις 

χρηματιστηριακές αγορές ως χώρους, στους οποίους αναδεικνύεται και 

επιβάλλεται, πλέον, η αποϋλοποίηση των αξιογράφων110. Η αξιογραφική 

ενσωμάτωση και η συνακόλουθη εξάρτηση από το έγγραφο, ως πράγμα, 

προκαλεί πλήθος προβλημάτων, επιβραδύνει τις εμπορικές συναλλαγές 

και έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη 

λειτουργικότητα και την ασφάλεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

    Κατά συνέπεια, βασικό γνώρισμα της σύγχρονης χρηματιστηριακής 

πραγματικότητας αποτελεί η αποϋλοποίηση111 των αξιογράφων. Τα 

αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς είναι δηλωτικά αξιόγραφα, δηλαδή τα 

αξιόγραφα αυτά ενσωματώνουν ήδη υφιστάμενο δικαίωμα. Επομένως, 

υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί ο έγγραφος τύπος τους, με άλλο 

ισοδύναμο, με συνέπεια η απεγχάρτωση των αξιογράφων να μην οδηγεί 

αναγκαστικά στην άρση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης. Να 

σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως αρχικά έγιναν κάποιες προσπάθειες 

με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αξιόγραφων, καθώς και με το θεσμό της 

ακινητοποίησης, μέτρα, τα οποία στη συνέχεια αποδείχθηκαν 

ατελέσφορα.  

   Συνακόλουθα, η  αποϋλοποίηση συνίσταται στην άρση της 

αξιογραφικής ενσωμάτωσης των μετοχικών δικαιωμάτων και στην 

καταχώρηση έννομων σχέσεων στα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. (Ελληνικά 

Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, 

Διακανονισμού και Καταχώρισης), σε ειδικό μηχανογραφικό – λειτουργικό 

σύστημα ονομαζόμενο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Επομένως, η απώλεια 

της αξιογραφικής ενσωμάτωσης συνεπάγεται την απώλεια της 

εμπράγματης υπόστασης της μετοχής. Κατά συνέπεια, βάσει της 

                                                           
110 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 37 επ.  
111 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 287 επ. 
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ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 

39 επ. ν. 2396/96, 4 ν. 2992/2002, ν. 3152/2003 και ν. 3371/2005, για τις 

εισαγόμενες και τις εισηγμένες μετοχές δεν εκδίδονται, πλέον, τίτλοι και οι 

υφιστάμενοι παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα, ενώ οι 

μετοχές καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία της 

Ε.Χ.Α.Ε., για την οποία θα γίνει αναφορά αμέσως παρακάτω.  

   Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η ανάγκη για διευκόλυνση των 

χρηματιστηριακών πωλήσεων και εν γένει των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών, όχι μόνο στο Χρηματιστήριο Αξιών αλλά και στο 

Χρηματιστήριο Παραγώγων οδήγησε στην αποϋλοποίηση112 των 

χρηματιστηριακών αντικειμένων μέσω της ευρύτερης και 

συστηματικότερης αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας. Οι νέοι 

τεχνολογικοί μέθοδοι κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών 

συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσής τους, στην 

ευκολότερη κατάρτισή τους και, συνεπώς, στη μεγιστοποίηση του 

αριθμού τους.113  

 

 

9.2. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)114 

 

   Κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων 

βάσει της  αποφάσεως 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτός τροποποιήθηκε με έντεκα 

επόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. έως την απόφαση 2/551/2.6.2010 αναφέρει 

πως Σύστημα Άυλων Τίτλων νοείται το μηχανογραφικό – λειτουργικό 

σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών 

αξιών, παρακολούθησης επ’ αυτών μεταβολών, το οποίο έχει 

δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε.. Συνακόλουθα, οι εγγραφές στο 

Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ε.Χ.Α.Ε. Παράλληλα, θέματα 

του Συστήματος Άυλων Τίτλων καθορίζονται και από το νόμο 3756/2009 

περί Συστήματος Άυλων Τίτλων, διατάξεων για την κεφαλαιαγορά, 

φορολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, 

                                                           
112 Βασιλική Π. Μαλινδρέτου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Χρηματιστήριο, εκδόσεις Παπαζήση 

1998, σελ. 296 επ.   
113 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 31 επ.  
114 Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 τροποποιημένη  από τις σχετικές Αποφάσεις έως και την Απόφαση 

2/551/2.6.2010) 
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στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)115, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με 

τον Κανονισμό που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, 

καταχωρίζονται σε λογιστική μορφή κινητές αξίες, κατά την έννοια του 

άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α'), ύστερα από αποϋλοποίηση ή 

ακινητοποίηση, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 39 

επιχορηγήσεις. του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'). 

   Πρώτιστα, οι άυλες αξίες που εισάγονται ή εντάσσονται προς 

διαπραγμάτευση σε Αγορά ή είναι εισηγμένες ή ενταγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε Αγορά καταχωρούνται υποχρεωτικώς στο Σύστημα 

Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Επίσης, στο Σ.Α.Τ. δύνανται να τηρούνται και 

παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές αλλοδαπές κινητές αξίες 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1-6 του ν.3756/2009. Η 

καταχώρηση, τήρηση και παρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές των 

κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. γίνεται με τη δημιουργία Μερίδων και 

Λογαριασμών σε αυτό.116 

    Στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος 
Άυλων Τίτλων δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, 
Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, 
Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ., Ειδικού Διαπραγματευτή 
Σ.Χ.Π, Παρόχου και Διαχειριστή Σ.Α.Τ. 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 
                                                           
115 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 287 επ. 
116 Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 τροποποιημένη  από τις σχετικές Αποφάσεις έως και την Απόφαση 

2/551/2.6.2010), άρθρο 2§1, σελ. 7 

 



[75] 
 

Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. 
η. Στη Μερίδα Παρόχου τηρείται Τεχνικός Λογαριασμός. 
θ. Στη Μερίδα του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τηρούνται Τεχνικός Λογαριασμός 
και Μεταβατικός Λογαριασμός . 
 Κάθε Λογαριασμός Αξιών περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους 
Λογαριασμούς Χειριστών. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή αφορά 
συγκεκριμένο Χειριστή, ο οποίος μπορεί να τον κινεί. 
Στο Σ.Α.Τ. τηρούνται τεχνικοί λογαριασμοί στους οποίους δεν 
καταχωρούνται αξίες αλλά απεικονίζονται χρεωστικά και πιστωτικά 
υπόλοιπα σε αξίες ή/και χρήματα για τους σκοπούς της ορθής λογιστικής 
παρακολούθησης των καταχωρήσεων και των κινήσεων στο Σ.Α.Τ. Ο 
Τεχνικός Λογαριασμός της Μερίδας Παρόχου και της Μερίδας του 
Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. συνιστά τεχνικό λογαριασμό κατά την έννοια που 
αποδίδεται σε αυτόν. 
    Κάθε Χειριστής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα, που 
καλείται Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και ορίζεται από το 
Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., χρηματικούς λογαριασμούς, για το χρηματικό 
διακανονισμό οι οποίοι διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση τα 
προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό των προκυπτουσών από την 
εκκαθάριση χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Χειριστή. 
Απεικόνιση των εν λόγω Λογαριασμών εμφανίζεται και στο Σ.Α.Τ. και 
παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Λογαριασμοί 
καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε 
οφείλει να καταβάλλει, είτε εισπράττει ο Χειριστής από αυτούς. 
Κάθε Χειριστής οφείλει να γνωστοποιεί στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τους 
αριθμούς των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των 
οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το 
διακανονισμό, ως και σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ 
του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., ή τρίτων για τους οποίους ο Διαχειριστής του 
Σ.Α.Τ., έχει ορισθεί αρμόδιος προςείσπραξη.117 
Κάθε Χειριστής που έχει συνάψει με το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. συμφωνία 
για την παροχή από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. υπηρεσιών καταχώρησης 
αλλοδαπών αξιών σε Λογαριασμούς αξιών στο Σ.Α.Τ., υποχρεούται να 
τηρεί στα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται από τον Διαχειριστή του 
Σ.Α.Τ. χρηματικούς λογαριασμούς σε αλλοδαπά νομίσματα που 
χρησιμοποιούνται για την καταβολή και είσπραξη μέσω αυτών των 
πάσης φύσεως οφειλόμενων ή εισπραττόμενων σε αλλοδαπό νόμισμα 
ποσών.118 
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   Μερίδα επενδυτή.119 Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που μας 
ενδιαφέρει περισσότερο είναι η μερίδα του επενδυτή όπως και το άνοιγμα 
κωδικού από αυτόν στο Σ.Α.Τ. Συνακόλουθα, η Μερίδα Επενδυτή 
δημιουργείται από το Χειριστή, ύστερα από αίτηση του επενδυτή προς 
αυτόν. Ο επενδυτής δεν δικαιούται να τηρεί περισσότερες της μίας 
Μερίδες. Κατ’ εξαίρεση, οι Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 
δικαιούνται να τηρούν διαφορετικές Μερίδες Επενδυτή για κάθε αμοιβαίο 
κεφάλαιο που διαχειρίζονται. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη 
δημιουργία Μερίδας Επενδυτή είναι τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης 
του επενδυτή και τα γενικά στοιχεία αυτού: 
α. Στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή είναι τα εξής: 
αα. Για τα φυσικά πρόσωπα 
i. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή το όνομα συζύγου 
ii. Το είδος και τα στοιχεία πιστοποιητικού αναγνώρισης (ενδεικτικά δελτίο 
ταυτότητας ή 
διαβατήριο, ημερομηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή). 
iii. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) 
iν. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) 
ν. Η υπηκοότητα 
νi. Η ένδειξη «φυσικό πρόσωπο» 
νii. Η ημερομηνία γέννησης 
νiii. Η χώρα φορολογικής κατοικίας 
ix4. Η ένδειξη τυχόν ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης 
ββ. Για τα νομικά πρόσωπα 
i. Η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου 
ii. Η έδρα 
iii. Η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου 
iν. Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης του νομικού προσώπου στα 
οικεία βιβλία 
δημοσιότητας 
ν. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 
νi. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ 
νii. Η εθνικότητα 
νiii. Η ένδειξη «νομικό πρόσωπο» 
ix. Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου έναντι του Κ.Α.Α 
("Υπεύθυνος"), για τις πράξεις 
που προσδιορίζει το Κ.Α.Α. 
x. Η χώρα φορολογικής κατοικίας 
xi5.Η ένδειξη τυχόν ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης 
β. Γενικά στοιχεία του επενδυτή είναι τα εξής: 
i. Η διεύθυνσή του (χώρα, πόλη, οδός, αριθμός και Τ.Κ.) 
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ii. Ο αριθμός τηλεφώνου 
iii. Ο αριθμός fax 
iν. Το επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών 
ν. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 
νi. Το πρόσωπο επικοινωνίας. 
   Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται 
σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον διαχειριστή του 
Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία 
των περιπτώσεων α,αα(i), α,αα(ii), α,αα(iii), α,αα(iν), α,αα(ν), α,αα(νi), 
α,αα (ix) και της περίπτωσης β (i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Αν ο 
επενδυτής είναι ανήλικος που στερείται Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
ή δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, δεν είναι υποχρεωτική η 
συμπλήρωση αυτών των στοιχείων και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, αλλά 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά το στοιχείο της ημερομηνίας γέννησης. 
   Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται 
σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον Διαχειριστή του 
Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία 
των περιπτώσεων α,αα(i), α,αα(ii), α,αα(ν), α,αα(νii), α,αα (ix) και β (i) της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός διαθέτει 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα, αναγράφονται 
υποχρεωτικά και ο αριθμός αυτός και η αρμόδια Δ.Ο.Υ 
   Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται 
σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον Διαχειριστή του 
Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία 
των περιπτώσεων α, ββ(i), α, ββ (ii), α, ββ (iii), α, ββ (iν), α, ββ(ν), α, 
ββ(νi), α, ββ(νii), α, ββ(νiii), α, ββ(ix), α, ββ(x), α, ββ (xi) και β (i) 
   Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται 
σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον Διαχειριστή του 
Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα υπό 
στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(i), α, ββ(ii), α, ββ(iii), α, 
ββ(νii), α, ββ(νiii), α, ββ(ix) α, ββ(x), α, ββ (xi) και β(i). 
   Η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί να ορίζει πρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης ή 
πρόσθετα γενικά στοιχεία, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών της 
θεματοφυλακής και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 
    Η ένδειξη τυχόν ειδικών κατηγοριών στις οποίες εντάσσεται η μερίδα, 
οι οποίες εκάστοτε καθορίζονται και εξειδικεύονται από το Διαχειριστή του 
Σ.Α.Τ. 
   Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή. Κάθε Mερί120δα Eπενδυτή 
λαμβάνει από την Ε.Χ.Α.Ε. μετά την καταχώρησή της στο Σ.Α.Τ. ένα 
Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) ο οποίος είναι μοναδικός στο 
Σ.Α.Τ. και δεν μεταβάλλεται. Η Ε.Χ.Α.Ε. αναγνωρίζει τον επενδυτή κατά 
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πρώτο λόγο από τον ΚΑΜΕ και κατά δεύτερο λόγο από τα στοιχεία 
αναγνώρισής του. 
    Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων.121 Αν υπάρχει συγκυριότητα σε αξίες 
και κάθε ένας από τους συγκυρίους διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, 
δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων. Η Μερίδα Επενδυτή 
Συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και από το 
ποσοστό συγκυριότητάς τους στις αξίες. Στη Μερίδα Επενδυτή 
Συγκυρίων καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην 
ίδια ομάδα συγκυρίων και με το ποσοστό συγκυριότητας, βάσει του 
οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η Μερίδα.  Τα στοιχεία που απαιτούνται 
για τη δημιουργία της Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων είναι τα εξής: 
α. Η ένδειξη «ομάδα συγκυρίων» 
β. Για κάθε συγκύριο τα απαραίτητα κατά το άρθρο 4 του παρόντος 
Κανονισμού στοιχεία 
για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή και 
γ. Το ποσοστό συγκυριότητας του κάθε συγκυρίου. 
δ. Ο ορισμός ενός εκ των συγκυρίων ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
για όλους τους 
συγκύριους για τις πράξεις που προσδιορίζει η Ε.Χ.Α.Ε. 
   Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συγκυρίων ή του 
ποσοστού 
συγκυριότητας στις συγκεκριμένες αξίες, απαιτείται δημιουργία νέας 
Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων, η οποία προσδιορίζεται από τα νέα 
στοιχεία των συγκυρίων και από τα νέα ποσοστά συγκυριότητας όπως 
έχουν μεταβληθεί. 
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση θανάτου συγκυρίου το Κ.Α.Α. δύναται, 
αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 47 του παρόντος 
διαδικασία από όλες τις Εκδότριες και εφόσον τα στοιχεία των δικαιούχων 
και των ποσοστών συγκυριότητας συμπίπτουν, να τροποποιήσει τα 
πρόσωπα των συνδικαιούχων τοποθετώντας στη θέση του θανόντος 
τους κληρονόμους και μεταβάλλοντας αντίστοιχα τα ποσοστά 
συγκυριότητας. 
   Κοινή Επενδυτική Μερίδα.122 Κοινή Επενδυτική Μερίδα δημιουργείται 
με αίτηση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων, καθένα από τα 
οποία διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή. Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα 
προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων, τα οποία είναι από 
κοινού κύριοι των αξιών που καταχωρούνται σε αυτή. Η Κοινή 
Επενδυτική Μερίδα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 5638/1932, όπως 
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ισχύει. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της Κοινής 
Επενδυτικής Μερίδας είναι τα εξής: 
α. Η ένδειξη «Κοινή Επενδυτική Μερίδα». 
β. Για κάθε ένα από τους συνδικαιούχους, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 
α,αα. και β (i) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού στοιχεία για τη 
δημιουργία Μερίδας Επενδυτή φυσικού προσώπου. 
γ. Η ιεράρχηση των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας για 
τις πράξεις που προσδιορίζονται ρητά από τον παρόντα Κανονισμό. 
δ. Ειδική μνεία για την τυχόν εφαρμογή του όρου ότι σε περίπτωση 
θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια 
στους λοιπούς σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932. 
Κάθε συνδικαιούχος Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δύναται, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό, ενεργώντας ατομικά, 
χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων: 
α. να υποβάλλει αιτήσεις, όπως ενδεικτικά αίτηση μεταφοράς, 
δεσμεύσεως και 
αποδεσμεύσεως και 
β. να απευθύνει δηλώσεις βουλήσεως, προς αναφορικά με τις κινητές 
αξίες που είναι καταχωρημένες στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. 
   Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου δεν επιτρέπεται η 
μεταβολή 
(προσθήκη, αφαίρεση) των προσώπων των συνδικαιούχων της Κοινής 
Επενδυτικής Μερίδας. 
    Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, 
εφόσον εφαρμόζεται το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, το 
Κ.Α.Α., τροποποιεί τα στοιχεία της μερίδας με την προσκόμιση 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή άλλου επισήμου εγγράφου, από το οποίο 
προκύπτει ο θάνατος συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και 
προβαίνει στη διαγραφή του αποβιώσαντα συνδικαιούχου, διατηρώντας 
κατά τα λοιπά την ιεραρχική σειρά των συνδικαιούχων όπως είχε 
αποτυπωθεί στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. Όταν, λόγω θανάτου 
συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, απομείνει ως τελευταίος 
επιζών ένας μόνο συνδικαιούχος, οι καταχωρημένες στην Κοινή 
Επενδυτική Μερίδα αξίες περιέρχονται στον τελευταίο επιζώντα 
συνδικαιούχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ενοποίηση της Κοινής 
Επενδυτικής Μερίδας με την ατομική του μερίδα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 
   Ενοποίηση Μερίδων Επενδυτή.123 Εάν διαπιστωθεί μέσω των 
ελέγχων που διενεργούνται στο Σ.Α.Τ., ότι επενδυτής έχει δημιουργήσει 
και διατηρεί περισσότερες της μίας Μερίδες, το Κ.Α.Α. ειδοποιεί τους 
Χειριστές των Μερίδων αυτών προκειμένου να ενημερώσουν τον 
επενδυτή και να τον καλέσουν να προχωρήσει στην ενοποίησή τους. 
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 Επενδυτής ο οποίος έχει δημιουργήσει και διατηρεί περισσότερες 
Μερίδες στο Σ.Α.Τ. υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα στο Κ.Α.Α. για την 
ενοποίησή τους, ακόμη και αν οι αυτόματοι έλεγχοι του Σ.Α.Τ. δεν έχουν 
διαπιστώσει την ύπαρξη των πολλαπλών Μερίδων. Την ίδια υποχρέωση 
έχει και ο τελευταίος επιζών συνδικαιούχος Κοινής Επενδυτικής Μερίδας 
κατά τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 6Α του παρόντος Κανονισμού. 
Εάν οι Μερίδες έχουν τον ίδιο μοναδικό Χειριστή, η ενοποίηση μπορεί να 
γίνει και με αίτημα του Χειριστή αυτού. 
   Η ενοποίηση των Μερίδων γίνεται από το Κ.Α.Α με μεταφορά του 
συνόλου των αξιών της προς απορρόφηση Μερίδας από τον Ειδικό 
Λογαριασμό, στον οποίο οι αξίες έχουν μεταφερθεί από τον Χειριστή, 
στον Ειδικό Λογαριασμό της διατηρούμενης Μερίδας. Όταν ολοκληρωθεί 
η παραπάνω μεταφορά, η απορροφώμενη Μερίδα απενεργοποιείται στο 
Σ.Α.Τ. 
   Ο Δικαιούχος των Απορροφώμενων Μερίδων που έχει υποβάλλει στο 
Κ.Α.Α. αίτημα ενοποίησής τους δύναται να διενεργεί μόνο πωλήσεις ή 
μεταφορές των αξιών που είναι καταχωρημένες στις Μερίδες που θα 
απορροφηθούν προς τη Μερίδα που θα διατηρήσει, χωρίς να μπορεί να 
καταχωρήσει εκ νέου, με οποιονδήποτε τρόπο, αξίες στις Μερίδες αυτές. 
 

 

9.3. Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, 

Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.) 

 

   Από τις 2 Νοεμβρίου του 2009 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 
Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε 
Λογιστική Μορφή βάσει του αριθμού φύλλου του ΦΕΚ 2320 της 3ης  

Νοεμβρίου 2009, έτσι όπως αυτός ρυθμίζεται στην απόφαση  
1/527/30.10.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο κανονισμός αυτός 
τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2010. Συνακόλουθα, το Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από την 
Ε.Χ.Α.Ε., η οποία πλέον είναι ο διαχειριστής του Συστήματος 
Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε 
Λογιστική Μορφή. 
    Η Ε.Χ.Α.Ε. ως Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης και 
Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική 
Μορφή.124

 Βάσει, λοιπόν, του Κανονισμού Εκκαθάρισης και 
Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή η 
Ε.Χ.Α.Ε. διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης και διακανονισμού 
Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (το «Σύστημα») και 
υπό την ιδιότητα αυτή είναι αρμόδια για την εκκαθάριση και το 
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διακανονισμό των συναλλαγών που καταρτίζονται σε Αγορά του Χ.Α. ως 
και για το διακανονισμό των παραδόσεων επί εισηγμένων στο Χ.Α. 
παραγώγων. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος κινητές 
αξίες νοούνται, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά, οι εκάστοτε εισηγμένες σε 
Αγορά κινητές αξίες που είναι καταχωρισμένες ή παρακολουθούνται με 
λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ. Η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί, με βάση τα οριζόμενα 
στις κείμενες διατάξεις, να αναλαμβάνει την εκκαθάριση ή/και το 
διακανονισμό συναλλαγών που διεξάγονται μέσω Αγορών, οι οποίες δεν 
τελούν υπό τη διαχείριση του Χ.Α., ως και συναλλαγών εκτός αγοράς 
(OTC) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 
   Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω 
του Συστήματος που λειτουργεί ηλεκτρονικά. Στις περιπτώσεις 
προβλημάτων δυσλειτουργίας του Συστήματος ή άλλων έκτακτων 
γεγονότων ή ανωτέρας βίας, η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των ως 
άνω συναλλαγών δεν διενεργείται μέσω του Συστήματος εφόσον τούτο 
δεν είναι εφικτό, αλλά με εναλλακτικές μεθόδους που ορίζει η Ε.Χ.Α.Ε. 
σύμφωνα με τις διαδικασίες της για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 
και την προστασία των επενδυτών. 
    Ως διαχειριστής του Σ.Α.Τ., η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί και παρακολουθεί 
στο Σ.Α.Τ. κινητές αξίες σε λογιστική μορφή σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Η Ε.Χ.Α.Ε. τηρεί σε 
ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής της, εκτός του Σ.Α.Τ., ιστορικό 
αρχείο με όλες τις καταχωρήσεις και μεταβολές (κινήσεις) επί κινητών 
αξιών που έχουν καταγραφεί στο Σ.Α.Τ., επί εξαετία από το τέλος του 
έτους κατά το οποίο αυτές διενεργήθηκαν. Οι κινήσεις μεταφέρονται στο 
ιστορικό αρχείο εντός εξαμήνου από την καταχώρησή τους στο Σ.Α.T 
   Η Ε.Χ.Α.Ε. έχει την ευθύνη για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα 
εκκαθάριση των συναλλαγών, ως και την ορθή καταχώριση των 
χορηγηθέντων σε αυτή στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
παρόντα Κανονισμό. 
   Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Χ.Α.Ε. δεν υπέχει ευθύνη συμβατική ή 
εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η Ε.Χ.Α.Ε. 
λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων στα 
συστήματα που διαχειρίζεται και επιδιώκει την αποκατάσταση βλαβών ή 
δυσλειτουργιών το συντομότερο δυνατόν. Η Ε.Χ.Α.Ε. δεν υπέχει ευθύνη: 
α) για τυχόν ζημίες που μπορούν να υποστούν τα Εκκαθαριστικά Μέλη, 
οι Χειριστές, τα Μέλη της Αγοράς ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω 
γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως, ενδεικτικά, από 
πόλεμο, απεργίες, κινήματα, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, επιδημίες, 
διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη καυσίμων ή πρώτων 
υλών, μη λειτουργία, δυσλειτουργία ή κατάρρευση συστημάτων 
επικοινωνίας και, εν γένει, ηλεκτρονικών συστημάτων, επιτάξεις, 
πυρκαγιές, πλημμύρες, αδυναμία μεταφορών ή άλλες αιτίες ανεξάρτητες 
από τη θέληση της Ε.X.A.E. 



[82] 
 

β) για αποκατάσταση ζημίας Εκκαθαριστικού Μέλους, Χειριστή, Μέλους 
της Αγοράς ή οποιουδήποτε τρίτου, που προκαλείται λόγω αδυναμίας 
των υπολογιστών του Συστήματος, από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και 
προσωρινή, ή λόγω απώλειας των δεδομένων που περιέχονται στο 
Σύστημα ή λόγω οποιασδήποτε δόλιας χρήσης του Συστήματος ή 
δεδομένων του από τρίτους. 
   Αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης και διακανονισμού.125 Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης, η Ε.Χ.Α.Ε. 
μπορεί μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να 
αποφασίζει την αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης και διακανονισμού 
για 
λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των 
συμφερόντων των επενδυτών, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη 
διάρκεια της αναστολής, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία 
λεπτομέρεια. 
   Οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε αναστολή η λειτουργία της 
εκκαθάρισης και του διακανονισμού δεν συνυπολογίζονται στην 
αντίστοιχη προθεσμία που προβλέπεται για το διακανονισμό των 
σχετικών συναλλαγών. 
    Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του διαχειριστή 
αγοράς.126 Χωρίς να θίγονται οι ειδικότεροι όροι της Ενότητας IV του 
Κανονισμού, η Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώνει υποχρεωτικά την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το διαχειριστή αγοράς σε κάθε μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις που αφορούν στην εκκαθάριση και το διακανονισμό 
συναλλαγών που καταρτίζονται σε Αγορά: 
α) Κατά το στάδιο της γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού 
Αξιών της παραγράφου 5.9.5. του Μέρους 5 της Ενότητας II: 
(i) Όταν ο κωδικός ΟΑΣΗΣ στο Χ.Α. ή, σε περίπτωση άλλου Διαχειριστή 
αγοράς, ο αντίστοιχος κωδικός του συστήματος διαπραγμάτευσης του 
οικείου Διαχειριστή που έχει δηλωθεί στην κατάρτιση της συναλλαγής, 
δεν αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών που έχει δηλωθεί 
από το Εκκαθαριστικό Μέλος που εκκαθαρίζει τη συναλλαγή ή από άλλο 
Χειριστή, στον οποίο έχει μετατεθεί ο διακανονισμός της συναλλαγής 
σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.9.2 του Μέρους 5 της 
Ενότητας II. 
(ii) Όταν ο δηλωθείς κατά την ως άνω γνωστοποίηση Λογαριασμός 
Διακανονισμού Αξιών δεν έχει συσχετισθεί με κωδικό ΟΑΣΗΣ στο Χ.Α. ή, 
σε περίπτωση άλλου Διαχειριστή αγοράς, με αντίστοιχο κωδικό του 
οικείου συστήματος διαπραγμάτευσης. 
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(iii) Σε κάθε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος που εκκαθαρίζει τη 
συναλλαγή ή ο Χειριστής, στον οποίο έχει μετατεθεί ο διακανονισμός της 
συναλλαγής σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.9.2 του Μέρους 
5 της Ενότητας II δεν προβεί σε γνωστοποίηση Λογαριασμού 
Διακανονισμού Αξιών κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης. 
(iv) Όταν η γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών αφορά 
αξίες που πιστώθηκαν οριστικά στο γνωστοποιηθέντα Λογαριασμό 
Διακανονισμού Αξιών σε ημερομηνία μεταγενέστερη της Τ.  
β) Κατά το στάδιο του διακανονισμού του Μέρους 4 της Ενότητας III: Στην 
περίπτωση κατά την οποία το Εκκαθαριστικό Μέλος ή ο Χειριστής, στον 
οποίο έχει μετατεθεί ο διακανονισμός δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του στο διακανονισμό σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος.   
    Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις περί επαγγελματικού 
απορρήτου διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 3606/2007. Η παροχή από 
την Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρούμενων από αυτή στοιχείων επιτρέπεται στις 
περιπτώσεις όπου τούτο ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις ή κρίνεται 
αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού 
Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 
   Επίσης, ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων 

προβλέπει πως ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. έχει την υποχρέωση ορθής 

καταχώρησης των χορηγηθέντων σε αυτόν στοιχείων.127 Ο διαχειριστής 

του Σ.Α.Τ. έχει την υποχρέωση να ελέγχει ότι ο αριθμός των αξιών κάθε 

έκδοσης, εφόσον αυτή έχει στο σύνολό της καταχωρηθεί στο ΣΑΤ, 

ταυτίζεται με τον αριθμό των άυλων τίτλων που έχουν καταχωρηθεί στα 

αρχεία του. Στην περίπτωση αλλοδαπών κινητών αξιών, ο διαχειριστής 

του Σ.Α.Τ. οφείλει κάθε χρονική στιγμή να διασφαλίζει ότι ο αριθμός των 

αξιών που τηρούνται και παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στα 

αρχεία του Σ.Α.Τ. ισούται με τον αριθμό των αξιών που ο διαχειριστής του 

ΣΑΤ τηρεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων σε 

συγκεντρωτικούς λογαριασμούς σε Πάροχο. 

   Ακόμα, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. θεσπίζει διαδικασίες ελέγχου και 
διατηρεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ανεξάρτητη από τις άλλες 
λειτουργίες και δραστηριότητές του. Η υπηρεσία ελέγχου διαθέτει επαρκή 
μέσα και προσωπικό για την άσκηση του έργου της 
συμπεριλαμβανομένων : 
(α) της θέσπισης και εφαρμογής προγράμματος ελέγχου για την εξέταση 
και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων και της τήρησης του Κανονισμού λειτουργίας του Σ.Α.Τ., 
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(β) της διατύπωσης συστάσεων προς το διοικητικό συμβούλιο του 
διαχειριστή του Σ.Α.Τ. με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περίπτωση (α), 
(γ) της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τις συστάσεις αυτές, 
(δ) της υποβολής στο διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή του Σ.Α.Τ και 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιας γραπτής έκθεσης στην οποία 
αναφέρονται μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν σε περίπτωση 
διαπίστωσης αδυναμιών. 
   Επιπλέον, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. 
δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 
καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. με τις 
οποίες ορίζονται τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για την 
αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση κινητών αξιών, την έκδοση 
πιστοποιητικών κατάθεσης, την καταχώριση στα αρχεία του Σ.Α.Τ. των 
άυλων αξιών, την καταχώριση των πάσης φύσης μεταβολών επί των 
άυλων αξιών για οποιαδήποτε αιτία, την παρακολούθηση κινητών αξιών 
με λογιστικές εγγραφές, την μεταφορά αξιών, τη διενέργεια αντίστοιχων 
λογιστικών εγγραφών επί παρακολουθούμενων αξιών, 
περιλαμβανομένων των περιπτώσεων καταχώρησης πράξεων 
διακανονισμού αξιών, την παροχή πληροφοριών, τη γνωστοποίηση 
στοιχείων σε εκδότριες, Χειριστές, επενδυτές και κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο φορέα, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιούται να 
λάβει πληροφορίες για τις καταχωρήσεις και λογιστικές εγγραφές στο 
ΣΑΤ., την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή πάσης 
φύσεως υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής του ΣΑΤ γνωστοποιεί στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις αποφάσεις του με τις οποίες 
ορίζονται διαδικαστικοί ή τεχνικοί φύσεως όροι για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κανονισμού.  Παράλληλα, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. τηρεί 
σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής του, εκτός του Σ.Α.Τ., ιστορικό 
αρχείο με όλες τις καταχωρήσεις και μεταβολές (κινήσεις) επί άυλων 
αξιών που έχουν καταγραφεί στο Σ.Α.Τ., επί εξαετία από το τέλος του 
έτους κατά το οποίο αυτές διενεργήθηκαν. Οι κινήσεις μεταφέρονται στο 
ιστορικό αρχείο εντός εξαμήνου από την καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. 
   Τέλος, τηρεί μητρώο Χειριστών και Γενικών Χειριστών του Σ.Α.Τ. 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. Οι Χειριστές 
και οι Γενικοί Χειριστές του Σ.Α.Τ. ενημερώνουν άμεσα το διαχειριστή του 
Σ.Α.Τ. για κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχουν υποβάλλει για την 
απόκτηση της ιδιότητας του Χειριστή και του Γενικού Χειριστή αντίστοιχα. 
 
 
 
9.4. Ολοκληρωμένο  Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) 
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   Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών128, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με την υπ.’ αριθμ. 1/502/6.3.2009 απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/747Β/22.4.2009), το Ο.Α.Σ.Η.Σ.129 
είναι το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέσω του οποίου διενεργούνται οι 
χρηματιστηριακές συναλλαγές.  
   Συνακόλουθα, η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. γίνεται αποκλειστικά μέσω 
του Συστήματος. Συνεπώς στο Σύστημα Ο.Α.Σ.Η.Σ.130 γίνεται αυτόματα η 
ταύτιση των τιμών (matching) βάσει των εντολών για κατάρτιση 
χρηματιστηριακών συναλλαγών που εισάγονται. Μέσω του Συστήματος 
διεξάγεται επίσης και κάθε διαδικασία διενέργειας προσυμφωνημένης 

συναλλαγής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα Ενότητα. 
Το Χ.Α. διαθέτει μηχανισμούς και εναλλακτικές διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης για τις περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας του 
Συστήματος ή άλλων έκτακτων γεγονότων με σκοπό τη διαφύλαξη της 
εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των συμφερόντων 
των επενδυτών. Οι παραπάνω μηχανισμοί και διαδικασίες επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση μέσω υλικοτεχνικής υποδομής, στην 
οποία έχουν πρόσβαση τα Μέλη. Το Χ.Α. εξειδικεύει με Απόφασή του τον 
τρόπο λειτουργίας των παραπάνω διαδικασιών. 
  Επιπρόσθετα, η διαπραγμάτευση στο Σύστημα διενεργείται ανώνυμα 
τόσο ως προς τις διαβιβαζόμενες σε αυτό εντολές όσο και ως προς τις 
διεξαγόμενες σε αυτό συναλλαγές. Η ανωνυμία μπορεί να αίρεται στις 
περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο για την πρόσβαση από το Χ.Α. και τις 
αρμόδιες αρχές και φορείς στα στοιχεία των παραπάνω εντολών και 
συναλλαγών και εν γένει για την άσκηση των νομίμων καθηκόντων τους. 
   Στο Σύστημα έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια συναλλαγών τα Μέλη, 
για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, το Χ.Α. για την εφαρμογή της 
Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών της § 2.3.13.1. του Κανονισμού 
του Χ.Α., ως και η Ε.Χ.Α.Ε. όταν αυτό επιβάλλεται, ιδίως για τη διαχείριση 
υπερημεριών, κατά τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς εκκαθάρισης 
αυτής.  
   Για την έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση και λειτουργία του Συστήματος, 
τα Μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν στο Χ.Α. πλήρως συμπληρωμένα τα 
έντυπα που τους χορηγεί το Χ.Α.. Τα Μέλη οφείλουν επίσης να 
βρίσκονται σε ετοιμότητα για την επανεισαγωγή στο Σύστημα των 
στοιχείων των εντολών τους σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του 
Συστήματος. 

                                                           
128 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.1., σελ. 35 
129 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ. 311 επ. 
130 Θεόδωρος Ε. Θεοδωρόπουλος, Χρηματιστηριακές Επενδύσεις – Ανάπτυξη και Εφαρμογή 

Στρατηγικής στο Χρηματιστήριο, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 1999, σελ. 104 επ. 

 



[86] 
 

    Το Χ.Α. δύο μήνες πριν τη λήξη κάθε έτους εκδίδει το Ημερολόγιο 
Ημερών Διαπραγμάτευσης του επόμενου έτους και το αναρτά στην 
ιστοσελίδα του και στο Η.Δ.Τ. Το Χ.Α. μπορεί, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, 
να τροποποιεί το παραπάνω Ημερολόγιο, ιδίως στις περιπτώσεις 
πρόβλεψης έκτακτων αργιών σε εθνικό ή και πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
    Το Χ.Α., ενεργώντας ως διαχειριστής του Συστήματος, δεν υπέχει 
ευθύνη συμβατική ή εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία 
αμέλεια. Το Χ.Α. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη 
λειτουργικών προβλημάτων στα συστήματα που διαχειρίζεται και 
επιδιώκει την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών το συντομότερο 
δυνατόν. Το Χ.Α. δεν υπέχει ευθύνη: 
α) για τυχόν ζημίες που μπορούν να υποστούν τα Μέλη ή οποιοσδήποτε 
τρίτος λόγω γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως, 
ενδεικτικά, από πόλεμο, απεργίες, κινήματα, στάσεις, κοινωνικές 
αναταραχές, επιδημίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη 
καυσίμων ή πρώτων υλών, μη λειτουργία, δυσλειτουργία ή κατάρρευση 
συστημάτων επικοινωνίας και, εν γένει, ηλεκτρονικών συστημάτων, 
επιτάξεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, αδυναμία μεταφορών ή άλλες αιτίες 
ανεξάρτητες από τη θέληση του Χ.Α. 
β) για αποκατάσταση ζημίας Μέλους ή οποιουδήποτε τρίτου, που 
προκαλείται λόγω αδυναμίας των υπολογιστών του Συστήματος, από 
οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και προσωρινή, 
ή λόγω απώλειας των δεδομένων που περιέχονται στο Σύστημα ή λόγω 
οποιασδήποτε δόλιας χρήσης του Συστήματος ή δεδομένων του από 
τρίτους.131 
   Τέλος, κάθε Μέλος που δηλώνεται στο Χ.Α. διαθέτει διαφορετικό 

κωδικό αριθμό, ο οποίος του δίδεται από το Χ.Α., τον οποίο χρησιμοποιεί 

κατά την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά από τις 

εντολές των επενδυτών – πελατών του. Όλες οι εντολές Μέλους προς 

διενέργεια συναλλαγών στο Χ.Α. που διαβιβάζονται μέσω τερματικού 

σταθμού του Μέλους με τη χρήση του κωδικού δεσμεύουν κάθε Μέλος. 

Σε κάθε περίπτωση το Μέλος ευθύνεται για τη χρήση κωδικού από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Οι κωδικοί, οι οποίοι ισχύουν σήμερα (βάσει 

δημοσίευσης της χρηματοοικονομικής ιστοσελίδας Capital.gr στις 

3/7/2010) είναι οι εξής: 

ΑΑΑΚΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) ΑΑΑΠΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) ΑΒΑΞJ. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΕAUDIOVISUAL 

(ΚΟ) ΑΒΚΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ (ΚΟ) ΑΓΚΡΙΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΡΑΣΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΟ) ΑΓΡΑΣΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΠΑΕΓΕΚ 

(ΠΟ) ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΤΙΒΑΚΤΙΒ 

                                                           
131 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 229 επ.  
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ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΚΤΙΒΕΑΚΤΙΒ ΑΕΕΧ (ΚΑ) ΑΛΑΠΙΣALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΤΚALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

(ΚΟ) ΑΛΕΚΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) ΑΛΗΣALPHA LEASING (ΚO) ΑΛΚΑΤNEXANS 

ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤΕNEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟΕΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 

(ΚΟ) ΑΛΛΑALLIANCE INTER REINSUR. (ΚΟ) ΑΛΛΚΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) ΑΛΜΥΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 

ΑΛΣΙΝALSINCO (KO) ΑΛΤΕΑΛΤΕ (ΚΟ) ΑΛΤΕΚALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΡΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

(ΚΟ) ΑΛΤΙALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΛΥΣΚΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΟ) ΑΛΥΣΠΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΟ) ΑΛΦΑALPHA 

ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑΕALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΕΚΑΝΕΚ (ΚΟ) 

ΑΝΕΠΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠΟΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΡΑΙΓΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΒΑS & B 

ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΟΟΥARROW ΑEEX (KΟ) ΑΣΑΣΚΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) ΑΣΚΟA.S. 

COMPANY (ΚΟ) ΑΣΠΤASPIS BANK (ΚΟ) ΑΣΤΑΚALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 

ΑΣΤΗΡΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΡΑΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΤΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 

ΑΤΕΚΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΡΜΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ΑΤΛΑΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) ΑΤΤATTICA 

BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤΙΚΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚΑATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΧΟΝAXON 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΒΑΛΚΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΡΓΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΔΑΒΑΡΔΑΣ 

(ΚΟ) ΒΑΡΝΗΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΕΛΛVELL GROUP Α.Ε. (ΚΟ) ΒΕΤΑΝBETANET (ΚΟ) 

ΒΙΒΑΡΤVIVARTIA (ΚΟ) ΒΙΒΑΡΤΕVIVARTIA (ΚΟ) ΒΙΒΕΡVIVERE (ΚΟ) ΒΙΟΚΑΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 

ΒΙΟΣΚUNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΠUNIBIOS (ΠΟ) ΒΙΟΤΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΧΚΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΣΒΙΣ 

(ΚΟ) ΒΙΣΠΒΙΣ (ΠΟ) ΒΟΣΥΣΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΧFASHION BOX (ΚΟ) 

ΒΣΤΑΡBLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ (ΚΑ) ΒΥΤΕBYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΩΒΟΣΒΩΒΟΣ 

ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑΓΕΚ 

ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΝΑΚΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) ΓΕΝΕΡΓΕΝΕΡ (ΚΟ) ΓΕΡΜΓΕΡΜΑΝΟΣ (ΚΟ) 

ΓΙΟΥΝUNISYSTEMS (ΚΟ) ΓΚΑΛΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΟ) ΓΚΝΕΦGLOBAL AEEX (ΚΟ) 

ΓΚΟΥΤGOODYS (ΚΑ) ΓΡΗΓΟΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΟ) ΓΤΕΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 

ΔΑΙΟΣΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΡΚΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ (ΚΟ) ΔΕΗΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΛΠΑΔΕΛΤΑ 

ΠΑΓΩΤΟΥ (ΚΑ) ΔΕΠΡΟΔΕΛΤΑ PROJECT (ΚΟ) ΔΙΑΣΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΔΙΕΚΑΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 

ΔΙΟΛΚΔΙOΛΚΟΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΔΙΟΝDIONIC (ΚΟ) ΔΙΧΘΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΚVIVARTIA 

A.B.E.E.(ΚΟ) ΔΟΛΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 

ΔΡΟΜΕΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΥΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ (ΚΟ) 

ΕΒΕΡEVEREST (ΚΟ) ΕΒΖΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΙΚΕΒΙΚ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 

(ΚΟ) ΕΓΝΑΚMARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΓΝΑΠΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΠΟ) 

ΕΔΡΑΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΙΠEURODRIP (ΚO) ΕΕΓΑΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΟ) 

ΕΕΕΚCOCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΛΑΙΝEUROLINE AEEX (ΚΟ) 

ΕΛΑΙΣΕΛΑΪΣ - UNILEVER (ΚΟ) ΕΛΑΣΚCROWN HELLAS CAN (ΚO) ΕΛΑΤΕΛΛΑΤΕΞ (ΚΑ) 

ΕΛΒΑΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑΕΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΕΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 

ΕΛΓΕΚΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΙΝΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΜΕΚELMEC 

SPORT (ΚΟ) ΕΛΜΠΙELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΠΕΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 

ΕΛΣΤΡΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΤΚΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΟΝΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΥΦΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΦΚΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ΕΜΔΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) 

ΕΜΔΠΟΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) ΕΜΠΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΜΠΕΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΜΠΕΔΕΜΠΕΔΟΣ (ΚΟ) ΕΜΦΑEMFASIS SYSTEMS (ΚΟ) ΕΝΚΛΩΕΝΩΜΕΝΗ 
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ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΞΕΛΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 

ΕΠΙΛΚΕΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΡΓΑΣΕΡΓΑΣ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΧΑALFA ALFA 

ENERGY (ΚΑ) ΕΤΕΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕΜΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΜΑΚΕΤΜΑ (ΚΟ) 

ΕΤΜΑΠΕΤΜΑ (ΠΟ) ΕΥΑΠΣΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 

ΕΥΚΛΕΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (KO) ΕΥΠΙΚΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟEUROBANK PROPERTIES 

ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΡΟΜEUROMEDICA (KO) ΕΥΡΩΒEUROBANK EFG (ΚΟ) 

ΕΥΡΩΔΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΕΥΡΩΣΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) ΕΥΡΩΤΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) ΕΦΤΖΙF.G. EUROPE (ΚO) ΕΧΑΕΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 

ΖΑΜΠΑΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΗΝΩΝΖΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΙΤHITECH SNT (ΚΟ) ΗΙΤΕHITECH SNT (ΚΟ) 

ΗΛΕΑΘΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΟΛHELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΡΑΚΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ 

(ΚΟ) ΗΥΑΤΤREGENCY ENTERTAINMENT (KO) ΘΕΜΕΛΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) ΙΑΣΟΙΑΣΩ 

(ΚΟ) ΙΑΣΩΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΤΡΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) 

ΙΚΤΙΝΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΜΑΚΟΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ (ΚΟ) ΙΜΠΕΙΜΠΕΡΙΟ 

(ΚΟ) ΙΝΚΑΤINTRAKAT (KO) ΙΝΛΟΤΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΜΕΤINTRAMET Α.Ε. (ΚΟ) 

ΙΝΣΑΤΙΝΤΕΡΣΑΤ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΠΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΟ) 

ΙΝΤΕΡINTERINVEST AEEX (KΟ) ΙΝΤΕΤΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΚΑINTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 

ΙΝΦΙΣINTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΟINFORMER (ΚΟ) ΙΝΦΟΜΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ (ΚΟ) 

ΙΟΝΑΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΠΙIPIROTIKI (ΚΟ) ΙΠΠΚΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΚΑΕΚΑΕ (ΚΟ) 

ΚΑΘΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΜΠREDS (ΚO) ΚΑΝΑΚΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 

ΚΑΡΔΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) ΚΑΡΕΛΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΤΖΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΕΓΟKEGO (ΚO) 

ΚΕΚΡΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡΕΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛΚΕΡΑΜΕΙΑ-

ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΚΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΟ) ΚΕΡΠΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΟ) ΚΛΕΜKLEEMAN HELLAS (KO) 

ΚΛΜΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΩΝΚΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) ΚΛΩΝΠΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO) 

ΚΜΟΛΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΟΜΠCOMPUCON (ΚO) ΚΟΝΕCONNECTION (ΚΟ) 

ΚΟΡΑΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) ΚΟΡΡΕΣΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 

ΚΟΣΜΟCOSMOTE (KO) ΚΟΥΑΛQUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΕΣINFO - QUEST (ΚΟ) 

ΚΟΥΜΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 

ΚΡΙΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΥΠΡΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 

ΚΥΡΙΟΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟΕΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΜΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 

ΛΑΒΙLAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΜΔΑLAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑΕLAMDA 

DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΨΑΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΕΤΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) 

ΛΑΝΤΙΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤEΡΤΖΕΝΤ (ΚΟ) ΛΕΒΕΝΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Γ. (ΚΑ) ΛΕΒΚΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 

ΛΕΒΠΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΙΒΑΝΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΟΓΟΣLOGISMOS (ΚΟ) 

ΛΟΔΙΣSINGULARLOGIC (ΚΟ) ΛΟΥΛΗΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΥΚINFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 

ΛΥΜΠΕΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΙΚΜΑΪΛΛΗΣ 

Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΞΙΜΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) ΜΑΡΑΚΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 

ΜΑΡΦΒMARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) ΜΕΒΑMEVACO (ΚΟ) ΜΕΝΤΙMEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 

ΜΕΡΚΟMERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΣΟΧΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) 

ΜΕΤΚΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΗΧΚΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΠΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΙΓMARFIN 

INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓΡΕMIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΚΡΟELEPHANT ΚΑΤ/ΤΑ (ΚΟ) 

ΜΙΝMINERVA (ΚΑ) ΜΙΝΟΑΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΛΑΝΤMICROLAND 
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COMPUTERS (ΚΟ) ΜΛΣMLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΗΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 

ΜΟΝΤΑΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΤΟΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 

ΜΟΥΖΚΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚΕΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΛΤMULTIRAMA (ΚO) 

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) ΜΟΧΛΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΠΑΛΦΜΠΑΛΑΦΑΣ (ΚΟ) ΜΠΕΛΑJUMBO 

(ΚΟ) ΜΠΕΛΑΑΜJUMBO (ΚΟ ανευ μερίσματος) ΜΠΕΝΚΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ (ΚΟ) 

ΜΠΟΚΑΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΠΑΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) 

ΜΠΣΤΚΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚΟ) ΜΠΤΚΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΡΦΚΟMARFIN 

INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 

ΝΑΥΠΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΤΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΕΛΝΕΛ (ΚΟ) 

ΝΕΞΕΠNEXUS AEEX (ΚΟ) ΝΕΟΧΗΝΕΟΧΗΜΙΚΗ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΗΡΝΗΡΕΥΣ 

(ΚO) ΝΗΡΕΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΙΚΑΣΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 

ΝΟΤΟΣNOTOS COM (ΚΟ) ΝΤΑΤΑDATAMEDIA (KO) ΝΤΕΣINTERSONIC (KO) 

ΝΤΟΜDOMUS ΑEEX (KΟ) ΝΤΡΙΑΡΤNUTRIART (ΚΟ) ΞΙΦΙΚΞΙΦΙΑΣ (ΚΑ) ΞΙΦΙΠΞΙΦΙΑΣ (ΠΑ) 

ΞΥΛΚΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΠΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΟΛΘΟΛΘ 

(ΚΟ) ΟΛΚΑΤOLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΠΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 

ΟΠΑΠΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΟΕΛAUTOHELLAS (ΚΟ) ΠΑΙΡΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 

ΠΑΡΝΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΣΑΛPASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΕΙΛΗΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (KO) 

ΠΕΙΡΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡΕΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΡΣΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 

ΠΕΤΖΚΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) ΠΕΤΖΠΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΠΟ) ΠΕΤΡΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

(ΚΟ) ΠΗΓΑΣΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΛΑΘΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΙΣΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΚΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΣPLIAS (ΚΑ) ΠΟΥΛΠΟΥΛΙΑΔΗΣ 

(ΚΟ) ΠΡΑΞΚΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) ΠΡΑΞΠΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) ΠΡΔΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 

ΠΡΕΖΤΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΟPROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) ΠΡΟΜΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 

ΠΡΟΦPROFILE (ΚΟ) ΠΣΥΣΤPC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΤΕΧΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) ΡΕΒΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 

ΡΕΙΝRAINBOW (KO) ΡΙΛΚΕRILKEN (KΟ) ΡΙΝΤΕRIDENCO (ΚΟ) ΡΟΚΚΑΡΟΚΑΣ Χ. (ΚΟ) 

ΡΟΚΠΑΡΟΚΑΣ Χ. (ΠΟ) ΣΑΙΚΛCYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΝΥΟΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΟΣΣΑΟΣ 

(ΚΟ) ΣΑΡΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡΑΝΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΤΟΚSATO AE 

(ΚΟ) ΣΕΑΦSEAFARM IONIAN ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΑ) ΣΕΛΜΚΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΟΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 

ΣΕΝΤΡCENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΦΟΡSEX FORM (ΚΟ) ΣΙΔΕΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 

ΣΙΔΜΑΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΕΝΣSCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣΕSCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 

ΣΠΕΙΣSPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΙCPI (ΚΟ) ΣΠΙΝΤSPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) 

ΣΠΡΙSPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΥΡΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΤΑΛΚSTABILTON (ΚΑ) 

ΣΤΑΛΠSTABILTON (ΠΑ) ΣΦΑΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΩΛΚΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 

ΤΕΓΟΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΚΔΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

(ΚΟ) ΤΕΞΤΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΤΕΡΝΑΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΤΕΧΝΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) ΤΖΚΑΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΗΛΕΤΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΙΤΚΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚΕΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΠΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 

ΤΡΑΣΤΟΡTRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΣΙΠCHIPITA INTERNATIONAL (ΚΟ) 

ΤΣΟΥΚPAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΤΤΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 

ΥΑΛΚΟYALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΦΑΝΚΟFANCO (ΚΟ) 

ΦΙΕΡΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΤΚΟFITCO (ΚΟ) ΦΛΕΞΟFLEXOPACK 

(ΚΟ) ΦΟΙΝΦΟΙΝΙΞ - ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ (ΚΟ) ΦΟΛΙFOLLI - FOLLIE (KΟ) ΦΟΡΘFORTHNET (ΚΟ) 
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§ 10. Η κατάρτιση χρηματιστηριακών πωλήσεων στο Χ.Α. 

 

10.1. Η μεταβολή της τιμής των Κινητών Αξιών προς 

χρηματιστηριακή πώληση132 

α.  Τιμή εισαγωγής-έκδοσης.133  Ως τιμή εισαγωγής ή έκδοσης Κινητής 
Αξίας κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ορίζεται η αρχική τιμή 
διαπραγμάτευσης, η οποία είτε ανακοινώνεται από τον ανάδοχο είτε έχει 
προσδιορισθεί με την Υπηρεσία ΗΒΙΠ, όπως ορίζεται στην παρούσα 
Ενότητα. Εφόσον πρόκειται για Μερίδια Δ.Α.Κ. ή Σ.Χ.Π., η τιμή 
εισαγωγής ορίζεται από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. ή των Σ.Χ.Π. αντίστοιχα. 
β.  Τιμή εκκίνησης.134 Ως τιμή εκκίνησης Χρηματοπιστωτικού Μέσου 
ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση: 
α) η τιμή κλεισίματος αυτού, όπως προκύπτει κατά την προηγούμενη 
ημέρα συναλλαγών, και, εφόσον κατά την ημέρα αυτή λαμβάνει χώρα 
εταιρική πράξη σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του εκδότη του 
Χρηματοπιστωτικού Μέσου ή της υποκείμενης αξίας του, η τιμή 
κλεισίματος της εν λόγω ημέρας όπως προσαρμόζεται με την εταιρική 
πράξη ή 
β) η τιμή που ορίζει προς τούτο ο εκδότης του Χρηματοπιστωτικού 
Μέσου. 
   Για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης Κινητής Αξίας η τιμή εκκίνησής 
της ταυτίζεται με την τιμή εισαγωγής της. 
γ.  Τιμή ανοίγματος.135 Η τιμή ανοίγματος μπορεί να υπολογίζεται από 
το Σύστημα για κάθε Χρηματοπιστωτικό Μέσο με συγκεκριμένη μέθοδο 
που ορίζεται με Απόφαση του Χ.Α.. Εάν για ορισμένο Χρηματοπιστωτικό 
Μέσο δεν διαμορφωθεί τιμή ανοίγματος σύμφωνα με τη μέθοδο 
υπολογισμού ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής σχετικής μεθόδου για τον 
υπολογισμό της, ως τιμή ανοίγματος ορίζεται η τιμή της πρώτης πράξης 
που πραγματοποιείται στη σχετική Αγορά επ’ αυτού. 
δ.  Βήμα τιμής.136  Ως βήμα τιμής (tick size) Χρηματοπιστωτικού Μέσου 
ορίζεται η ελάχιστη, σε απόλυτα μεγέθη, δυνατή μεταβολή της τιμής 
αυτού. 
Στην Αγορά Αξιών τα έγκυρα βήματα τιμής ορίζονται ως εξής: 

                                                           
132 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 197 επ.  
133 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.4., σελ. 36 
134 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.5., σελ. 36 
135 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.6., σελ. 37 
136 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.7., σελ. 37 
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α) Για Κινητές Αξίες εκτός των τίτλων σταθερού εισοδήματος: 
Τιμή Κινητής Αξίας (€) Βήμα Τιμής (€) 
0,01 – 59,99 0,01 
60,00 – ∞ 0,053. 
β) Για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ανεξαρτήτως τιμής τίτλου, το 
βήμα τιμής ορίζεται 
στα 0,0001€. 
    Εντολές σε μη έγκυρο βήμα τιμής δεν γίνονται αποδεκτές από το 
Σύστημα. Ο περιορισμός του βήματος τιμής δεν ισχύει για τις 
προσυμφωνημένες συναλλαγές. Επίσης, εκτός εάν άλλως ορίζεται από 
το Χ.Α. με Απόφασή του, εάν ο υπολογισμός της τιμής εκκίνησης 
Χρηματοπιστωτικού Μέσου μετά από εταιρική πράξη ή ο υπολογισμός 
της τιμής κλεισίματος δεν έχουν ως αποτέλεσμα έγκυρο βήμα τιμής, τότε 
πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση της τιμής στο κοντινότερο έγκυρο 
βήμα τιμής. 
   Εάν ο παραπάνω υπολογισμός δώσει τιμή, η οποία απέχει εξίσου από 
δύο βήματα τιμής, η στρογγυλοποίηση πραγματοποιείται προς την 
υψηλότερη τιμή. 
ε. Τιμή τελευταίας πράξης.137 Ως τιμή τελευταίας πράξης επί 
Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η τιμή, στην οποία διενεργείται η 
τελευταία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συναλλαγή επ’ αυτού 
σύμφωνα με Μέθοδο που ορίζεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
Χρηματοπιστωτικού Μέσου σε Απόφαση του Χ.Α.. 
στ. Τιμή κλεισίματος.138 Ως τιμή κλεισίματος ενός Χρηματοπιστωτικού 
Μέσου ορίζεται αντιπροσωπευτική του συναλλακτικού ενδιαφέροντος 
που αναπτύχθηκε επ’ αυτού κατά τη συνεδρίαση τιμή, την οποία 
υπολογίζει το Σύστημα βάσει μεθόδου μετά το τέλος της συνεδρίασης. Το 
Χ.Α. καθορίζει με σχετικές Αποφάσεις του τη μέθοδο υπολογισμού της 
τιμής κλεισίματος, ενδεικτικά ανά Αγορά ή και ανά Χρηματοπιστωτικό 
Μέσο, ως και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εφαρμογή της σχετικής 
μεθόδου. Ως μέθοδο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος το Χ.Α. ορίζει 
μία από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες μεθόδους ή και 
συνδυασμό αυτών.139 
α) Μέθοδος τελευταίας πράξης: 
Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται ως η τιμή της 
τελευταίας πράξης που διενεργείται επ’ αυτού κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών. Εάν δεν έχουν διενεργηθεί 
πράξεις επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται 

                                                           
137 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.8., σελ. 38 
138 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009),  
139 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5
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έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 109 επ.   
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η τιμή εκκίνησης αυτού. Η παρούσα μέθοδος δεν εφαρμόζεται για τον 
προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος σε μετοχές. 
β) Μέθοδος ΣΜΟ ορισμένου αριθμού τελευταίων πράξεων 
   Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το 
σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών του ορισμένου 
απόλυτου αριθμού των τελευταίων πράξεων που διενεργήθηκαν επ’ 
αυτού κατά τη συνεδρίαση μέσω του Βιβλίου Εντολών. 
   Ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος γίνεται ξεκινώντας από την 
τελευταία πριν τη λήξη της συνεδρίασης πράξη και προς την αρχή αυτής, 
μέχρι να συμπληρωθεί ο απόλυτος αριθμός πράξεων που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο αριθμό των συναλλαγών της συνεδρίασης. 
  Για τον προσδιορισμό των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό 
της τιμής κλεισίματος ισχύουν τα εξής: 
α) Οι πράξεις που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος 
είναι αυτές που διενεργήθηκαν στο Βιβλίο Εντολών. 
β) Αν δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις σε ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο ως 
τιμή κλεισίματος λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική 
Απόφαση του Χ.Α. μία από τις παρακάτω τιμές: 
i) H τιμή εκκίνησης. 
ii) Η καλύτερη τιμή αγοράς που βρίσκεται καταχωρημένη στο Βιβλίο 
Εντολών κατά το χρόνο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος. Στην 
τελευταία περίπτωση, εάν δεν υπάρχει καλύτερη τιμή αγοράς, ως τιμή 
κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή εκκίνησης. 
    Το τελευταίο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της § 2.1.9. 
αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με τις 
από 29.1.2009, 12.2.2009 και 3.3.2009 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
1/502/6-3-2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 
οποία ισχύει από τη λήψη της. 
   Σε περίπτωση που ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος οδηγεί σε μη 
έγκυρο βήμα τιμής, γίνεται στρογγυλοποίηση στο κοντινότερο έγκυρο 
βήμα τιμής. Αν η τιμή κλεισίματος απέχει εξίσου από δύο βήματα τιμής, 
τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται στο υψηλότερο από αυτά. Οι 
ακυρωμένες συναλλαγές δε συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής 
κλεισίματος. 
γ) Μέθοδος ΣΜΟ ποσοστιαία καθορισμένου αριθμού τελευταίων 
πράξεων  
    Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το 
σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών του ποσοστιαία 
καθοριζόμενου αριθμού των τελευταίων πράξεων που διενεργήθηκαν επ’ 
αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών. 
   Για τον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος καταμετρούνται οι 
συναλλαγές που διενεργήθηκαν επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης και υπολογίζεται ο αριθμός των πράξεων 
που αποτελούν το ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη. Ο υπολογισμός της 
τιμής κλεισίματος γίνεται ξεκινώντας από την τελευταία πριν τη λήξη της 
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συνεδρίασης πράξη και προς την αρχή αυτής, μέχρι να συμπληρωθεί ο 
απόλυτος αριθμός πράξεων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό 
του συνόλου των συναλλαγών επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου. 
    Για τον προσδιορισμό των πράξεων που συμμετέχουν στον 
υπολογισμό της τιμής 
κλεισίματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην § 2.1.9. β) (3) του 
Κανονισμού του Χ.Α. και επιπλέον τα εξής: 
α) Ο αριθμός των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό 
στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
β) Αν το αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης είναι μηδέν (0), ενώ έχουν 
διενεργηθεί πράξεις στο Χρηματοπιστωτικό Μέσο, ως τιμή κλεισίματος 
λαμβάνεται η τιμή της τελευταίας πράξης. 
δ) Μέθοδος ΣΜΟ πράξεων προκαθορισμένου χρόνου πριν τη λήξη 
της συνεδρίασης 
    Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το 
σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών των πράξεων 
που διενεργήθηκαν επ’ αυτού κατά τη διάρκεια προκαθορισμένου 
χρονικού διαστήματος πριν τη λήξη της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου 
Εντολών. 
    Για τον προσδιορισμό των πράξεων που συμμετέχουν στον 
υπολογισμό της τιμής κλεισίματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην § 
2.1.9. β) (3). 
ε) Μέθοδος ΣΜΟ ποσοστιαία καθορισμένου τμήματος του όγκου 
ημερήσιων συναλλαγών 
   Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το 
σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών ποσοστιαία 
καθοριζόμενου αριθμού τεμαχίων των συναλλαγών που διενεργήθηκαν 
επ’ αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών. 
   Για τον προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος υπολογίζεται το 
καθορισμένο ποσοστό των τεμαχίων επί του συνολικού όγκου τους. Ο 
προσδιορισμός της τιμής γίνεται ξεκινώντας από τα τελευταία πριν τη 
λήξη της συνεδρίασης τεμάχια και προς την αρχή αυτής, μέχρι να 
συμπληρωθεί ο απόλυτος αριθμός τεμαχίων που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο ποσοστό του αριθμού των τεμαχίων της συνεδρίασης και 
σταθμίζοντάς τα με την τιμή στην οποία έκαναν πράξη την υπ’ αριθμ. 
1/502/6-3-2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 
οποία ισχύει από τη λήψη της. Επιπρόσθετα, για τον προσδιορισμό των 
τεμαχίων που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην § 2.1.9. β) (3). 
(στ) Μέθοδος προσδιορισμού τιμής κλεισίματος με δημοπρασία ή σε 
συνδυασμό με αυτήν 
   Η τιμή κλεισίματος προκύπτει σε προκαθορισμένο διάστημα πριν τη 
λήξη της συνεδρίασης μέσω της διενέργειας συναλλαγών Μεθόδου 2 ή, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του μηχανισμού ΑΜΕΜ κατά τα 
προβλεπόμενα στην §2.6.4, μέσω της διενέργειας συναλλαγών Μεθόδου 
2, όπως ορίζεται με βάση το μηχανισμό αυτό. Ως τιμή κλεισίματος 
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ορίζεται η τιμή δημοπρασίας της Μεθόδου 2 (για τις Μεθόδους 
διαπραγμάτευσης θα γίνει λόγος αναλυτικά στη συνέχεια), όπως 
προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω. 
   Όταν η Μέθοδος 2, όπως ορίζεται παραπάνω, συνδυάζεται σύμφωνα 
με σχετική Απόφαση του Χ.Α. με την εφαρμογή άλλης εναλλακτικής 
μεθόδου από τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α) έως ε) για τις 
ανάγκες υπολογισμού της τιμής κλεισίματος, ισχύουν τα ειδικότερα 
οριζόμενα παρακάτω: 
α) Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται υποχρεωτικά με βάση την εναλλακτική 
μέθοδο, εφόσον μετά την εφαρμογή του ΑΜΕΜ υφίστανται σημαντικές 
αποκλίσεις στην τιμή και στον όγκο της δημοπρασίας από τα δεδομένα 
της αγοράς ή όταν το σύνολο της προσφερόμενης ή ζητούμενης με τη 
δημοπρασία ποσότητας ικανοποιείται από ελεύθερες εντολές ή εντολές 
στο άνοιγμα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση 
του Χ.Α. β) Τα κριτήρια υπολογισμού της τιμής κλεισίματος με βάση την 
εναλλακτική μέθοδο ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης 
συγκέντρωσης εντολών με τη Μέθοδο 2. 
γ) Εφόσον συντρέχουν οι υπό α) προβλεπόμενοι παράγοντες, δεν 
υπολογίζεται τιμή δημοπρασίας με βάση τη Μέθοδο 2 κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων της §2.3.3. Στην περίπτωση αυτή, οι προς εκτέλεση 
εντολές που εισήχθησαν κατά τη Μέθοδο 2 μπορούν να εκτελούνται 
σύμφωνα με τους όρους της Μεθόδου 2 μόνο στην τιμή κλεισίματος, 
όπως προσδιορίζεται με την εναλλακτική μέθοδο, εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια ταύτισης με βάση την τιμή αυτή. 
    Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να εξειδικεύει κάθε θέμα και αναγκαία 
λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.140 
 

10.2. Είδη εντολών για κατάρτιση χρηματιστηριακής πωλήσεως 

α. Στοιχεία Εντολών.141 Ως εντολή142 νοείται για τις ανάγκες του 
παρόντος Κανονισμού η δήλωση βούλησης που εισάγεται από Μέλος 
στο Σύστημα προς διενέργεια συναλλαγής.143 Όπου στον αναθεωρημένο  
Κανονισμό του Χ.Α. αναφέρεται ο όρος «καταχωρημένη εντολή», νοείται 
η εντολή που βρίσκεται καταχωρημένη στο Σύστημα προς εκτέλεση και 
όπου αναφέρεται ο όρος «εισαγόμενη εντολή», νοείται η εντολή που 

                                                           
140 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.9., σελ. 38 επ. 
141 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.2.1., σελ. 41 
142 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), σελ. 128 επ. 
143 Γεώργιος Παπούλιας, Χρηματιστηριακές Επενδύσεις – Ανάλυση και Διαχείριση, εκδόσεις 

Διονύσιος Μαραθιάς & ΣΙΑ, 1990, σελ. 74 επ. 
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εισάγεται στο Σύστημα προς εκτέλεση. Εντολή144 που εισάγεται στο 
Σύστημα, προκειμένου να γίνει δεκτή προς εκτέλεση, πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
α) Υποχρεωτικά στοιχεία: 
α1) Βασικά υποχρεωτικά στοιχεία είναι τα εξής: 
i. Θέση/Είδος εντολής: Προσδιορίζεται εάν πρόκειται για αγορά (Α) ή 
πώληση (Π) 
ii. Χρηματοπιστωτικό Μέσο: Προσδιορίζεται το Χρηματοπιστωτικό Μέσο 
στο οποίο αναφέρεται η εντολή. Κάθε Χρηματοπιστωτικό Μέσο εισηγμένο 
στο Σύστημα λαμβάνει μία μοναδική κωδικοποιημένη ονομασία που 
ορίζεται ως το σύμβολό του. Τα νέα σύμβολα ανακοινώνονται στα Μέλη 
πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης του Χρηματοπιστωτικού Μέσου.  
iii. Ποσότητα/Ανακοινώσιμα: Για τις Κινητές Αξίες, προσδιορίζεται ο 
ανακοινώσιμος αριθμός των προσφερόμενων ή ζητούμενων τεμαχίων 
αριθμοί. 
iv. Τιμή: Προσδιορίζεται η τιμή της εντολής, εκτός εάν η εντολή είναι 
ελεύθερη οπότε δεν υφίσταται σχετικός περιορισμός. Εάν πρόκειται για 
εντολή στο άνοιγμα ή εντολή στο κλείσιμο, προσδιορίζεται η εντολή ως 
τέτοια με την προσθήκη σχετικού στοιχείου. 
v. Λογαριασμός ή κωδικός πελάτη: Προσδιορίζεται μέσω ενός 
αλφαριθμητικού 
κωδικού η ταυτότητα του εντολέα-πελάτη του Μέλους ως Π. Ο κωδικός 
αυτός χρησιμοποιείται και για την εκκαθάριση των συναλλαγών. 
vi. Κωδικός Μέλους: Προσδιορίζεται μέσω ενός κωδικού η ταυτότητα του 
Μέλους που εισάγει την εντολή και αυτόματα και του υπεύθυνου για την 
εκκαθάριση Μέλους, που μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό που εισάγει την 
εντολή εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά. 
α2) Για εντολές συναλλαγής επί Κινητών Αξιών πρόσθετα υποχρεωτικά 
στοιχεία είναι τα εξής: 
i. Αξία: Προκύπτει αυτόματα από το Σύστημα. Για τις αξίες σταθερού 
εισοδήματος το Σύστημα υπολογίζει και την καθαρή και την μικτή αξία 
(αξία συν δεδουλευμένοι τόκοι) της εντολής. 
ii. Μη ανακοινώσιμα: Προσδιορίζεται πέρα από την ανακοινώσιμη 
ποσότητα και η συνολική που περιλαμβάνει και τη μη ανακοινώσιμη, η 
οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για την εκτέλεση της εντολής. 
β) Προαιρετικά στοιχεία: 
i. Συγκεντρωτική εκτέλεση: Εάν πρόκειται για συγκεντρωτική εκτέλεση 
εντολών, εφόσον αυτές αφορούν Κινητή Αξία, προσδιορίζεται ο τύπος 
του λογαριασμού ως Ο, για την ομάδα επενδυτών. 
ii. Εσωτερικός Κωδικός Πελάτη: Ο αλφαριθμητικός κωδικός μέσω του 
οποίου προσδιορίζεται η εσωτερική ταυτότητα του εντολέα-πελάτη στο 
Μέλος. 

                                                           
144 Θεόδωρος Ε. Θεοδωρόπουλος, Χρηματιστηριακές Επενδύσεις – Ανάπτυξη και Εφαρμογή 

Στρατηγικής στο Χρηματιστήριο, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 1999, σελ. 110 επ. 
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iii. Περιορισμός: Προσδιορίζεται η συνθήκη εντολής, όπου υφίσταται 
τέτοια. 
iv. Σύμβολο STOP: Εάν υπάρχει συνθήκη STOP, ορίζεται σχετικό 
σύμβολο. 
v. Τιμή STOP: Εάν υπάρχει συνθήκη STOP, ορίζεται σχετική τιμή για το 
σύμβολο STOP. 
vi. Διάρκεια: Αν δεν οριστεί ορισμένη διάρκεια, η εντολή θεωρείται ότι έχει 
ημερήσια διάρκεια. Για την περίπτωση εντολής συναλλαγής επί Κινητής 
Αξίας, εάν η τιμή εντολής διαρκείας με την πάροδο των συνεδριάσεων 
βρεθεί εκτός των ορίων της επιτρεπόμενης ημερήσιας διακύμανσης της 
Κινητής Αξίας ή εάν υφίστανται άλλοι όροι που αναιρούν την ισχύ της 
εντολής, η εντολή καθίσταται ανενεργή. 
vii. Σχόλια: Χώρος για προαιρετική χρήση από το Μέλος. 
viii. Ανενεργή Εντολή: Προσδιορίζει αν η εντολή θα καταχωρηθεί στο 
σύστημα ως ανενεργή. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα 
ενεργοποίησης της εντολής σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Οι 
ανενεργείς εντολές λαμβάνουν χρονική σήμανση (time stamp) μόλις 
ενεργοποιηθούν. 
   Εντολή που γίνεται δεκτή προς εκτέλεση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αποκτά σήμανση χρόνου 
και διαβιβάζεται από το Σύστημα προς εκτέλεση. 
β. Διακρίσεις εντολών ως προς την τιμή.145  Οι εντολές146 
διακρίνονται, ως προς την τιμή τους σε ελεύθερες εντολές (Market Order - 
MKT), οριακές εντολές (Limit Order - LΜΤ), εντολές στην τιμή ανοίγματος 
(At The Open – ATO) και εντολές στο κλείσιμο (At the Close– ATC). 
Εκτός εάν άλλως ορίσει το Χ.Α. με Απόφασή του, στην Αγορά 
Παραγώγων δεν ισχύουν οι εντολές στην τιμή ανοίγματος και στο 
κλείσιμο. 
    Η τιμή των εντολών μπορεί να εκφράζεται σε ευρώ ή και σε άλλα 
μετρήσιμα μεγέθη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού 
Μέσου, όπως ενδεικτικά αριθμητικά (π.χ. σε ευρώ) ή ως ποσοστό της 
ονομαστικής αξίας του τίτλου στην περίπτωση τίτλων σταθερού 
εισοδήματος. 
β.α. Ελεύθερη εντολή.147 Ελεύθερη εντολή (Market Order - MKT) είναι η 
εντολή, η οποία εισάγεται στο Σύστημα χωρίς κάποια συγκεκριμένη τιμή 
και δηλώνει τη βούληση του εντολέα να διενεργηθεί συναλλαγή στις 
καλύτερες κατά το χρόνο εισαγωγής της τιμές της αγοράς. Επίσης, οι 
ελεύθερες εντολές είναι δυνατόν να εκτελεστούν σε τιμές περισσότερες 
της μιας εάν η ποσότητα της ελεύθερης εντολής είναι μεγαλύτερη από 

                                                           
145 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 
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αυτή της καταχωρημένης (στο Σύστημα) αντίθετης εντολής που τυγχάνει 
διαπραγμάτευσης στην καλύτερη τιμή. Εφόσον η ποσότητα της αντίθετης 
εντολής, με την καλύτερη τιμή, είναι μικρότερη αυτής της ελεύθερης 
εντολής, η τελευταία εκτελείται με επόμενες στη σειρά κατάταξης 
αντίθετες εντολές μέχρι την πλήρη κάλυψη της ελεύθερης εντολής ή 
μέχρις ότου να μην υπάρχουν άλλες αντίθετες εντολές διαθέσιμες για να 
εκτελεστούν με την ελεύθερη εντολή. Οι ελεύθερες εντολές, αν δεν 
υπάρχει καταχωρημένη αντίθετη εντολή, ώστε να ταυτιστούν έστω και 
μερικώς κατά τη στιγμή της εισαγωγής τους, ακυρώνονται. 
   Εφόσον υπάρχει ανεκτέλεστο μέρος της ελεύθερης εντολής, αυτό 
μετατρέπεται σε οριακή εντολή στην τιμή της τελευταίας πράξης που 
διενεργήθηκε μέσω της συγκεκριμένης εντολής. Εάν πρόκειται για 
ελεύθερη εντολή που συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Μηχανισμού 
ΑΜΕΜ της § 2.6.4., η ελεύθερη εντολή μεταφέρεται ως τέτοια στη φάση 
συγκέντρωσης εντολών της Μεθόδου 2 που διενεργείται ως συνέπεια της 
ενεργοποίησης του Μηχανισμού αυτού. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης 
της εν λόγω εντολής, το ανεκτέλεστο μέρος της μετατρέπεται κατά την 
παραπάνω μεταφορά του σε οριακή εντολή με τιμή την τιμή της 
τελευταίας συναλλαγής που διενεργήθηκε μέσω της σχετικής εντολής 
πριν την ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ. 
  Η ελεύθερη εντολή δεν εμφανίζεται στις καλύτερες τιμές αγοράς και 
πώλησης (Best Bid- Offer), συμμετέχει όμως στον προσδιορισμό της 
τιμής ανοίγματος.148 
β.β. Οριακή εντολή.149  Οριακή εντολή (Limit Order - LMT) είναι η 
εντολή, η οποία εισάγεται στο Σύστημα σε συγκεκριμένη τιμή ως μέγιστη 
τιμή, εάν πρόκειται για εντολή αγοράς, ή ελάχιστη τιμή, εάν πρόκειται για 
εντολή πώλησης, στην οποία ο εντολέας προτίθεται να διενεργήσει 
συναλλαγή. Οριακές εντολές με τιμές πέραν των ορίων διακύμανσης 
τιμών της § 2.6.3., δεν γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα, 
απενεργοποιούνται δε αυτόματα κατά την εισαγωγής τους σε αυτό. 
   Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης οριακής εντολής λόγω 
Ενεργοποίησης του Μηχανισμού ΑΜΕΜ, το τυχόν ανεκτέλεστο μέρος της 
σχετικής εντολής μεταφέρεται υποχρεωτικά στη φάση συγκέντρωσης 
εντολών της Μεθόδου 2 που διενεργείται ως συνέπεια της ενεργοποίησης 
του μηχανισμού αυτού, οπότε και ελέγχεται η εκτέλεσή του σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας μεθόδου. 
β.γ. Εντολή στην τιμή ανοίγματος.150 Εντολή στην τιμή ανοίγματος (At 
The Open – ATO) είναι η εντολή, η οποία εισάγεται στο Σύστημα χωρίς 
συγκεκριμένη τιμή, μόνο κατά τη διάρκεια της μεθόδου που το Χ.Α. ορίζει 
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για τον προσδιορισμό της τιμής ανοίγματος, και δηλώνει τη βούληση του 
εντολέα να διενεργηθεί συναλλαγή στην τιμή ανοίγματος. 
   Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης εντολής στην τιμή ανοίγματος, το 
ανεκτέλεστο μέρος της ακυρώνεται, ενώ και η προτεραιότητά της σε 
σχέση με την ελεύθερη εντολή καθορίζεται από την ώρα εισαγωγής της. 
   Η εντολή στην τιμή ανοίγματος δεν εμφανίζεται στις καλύτερες τιμές 
αγοράς και πώλησης, συμμετέχει όμως στον προσδιορισμό της τιμής 
ανοίγματος.151 
 β.δ. Εντολή στο κλείσιμο.152 Εντολή στο κλείσιμο (At the Close – ATC) 
είναι η εντολή, η οποία εισάγεται στο Σύστημα χωρίς συγκεκριμένη τιμή 
και δηλώνει τη βούληση του εντολέα για διενέργεια συναλλαγής στην τιμή 
κλεισίματος. Εντολή στο κλείσιμο μπορεί να εισαχθεί στο Σύστημα 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των Μεθόδων 1 έως 3, εκτελείται όμως 
μόνο κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 3.153 
γ. Διακρίσεις εντολών ως προς την ποσότητα154 
(1) Η εισαγωγή εντολών στο Σύστημα μπορεί να γίνεται σε ποσότητες 
ίσες της μονάδας διαπραγμάτευσης της § 2.1.10. ή και σε πολλαπλάσια 
αυτής.  
δ. Διακρίσεις εντολών με συνθήκη.155 Ως συνθήκη νοείται ορισμένος 
ειδικός όρος που καθορίζεται με την εντολή και δηλώνει τη βούληση του 
εντολέα για διενέργεια συναλλαγής μόνο εφόσον ο εν λόγω όρος 
πληρωθεί. Κάθε Αγορά και Πίνακας της § 2.3.12. επιτρέπει τη χρήση 
συγκεκριμένων περιοριστικά προβλεπόμενων συνθηκών. Η εισαγωγή 
συνθήκης είναι προαιρετική. Επιτρέπεται η εισαγωγή μόνο μίας συνθήκης 
κάθε φορά. Στον Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών που 
προβλέπεται στην § 2.3.12.1. και στους σχετικούς Πίνακες Διμερούς 
Κατάρτισης της § 2.3.9. καταχωρούνται αποκλειστικά εντολές χωρίς 
συνθήκες. Το Σύστημα αποδέχεται ως εντολές με 
συνθήκη τις προβλεπόμενες στις §§ 2.2.4.2. έως 2.2.4.8. 
δ.α. Εντολές με συνθήκη «ΣΤΟΠ».156 Ως εντολές με συνθήκη «ΣΤΟΠ» 
νοούνται οι εντολές, οι οποίες καθορίζουν ορισμένο «ΣΤΟΠ» σύμβολο, 
που μπορεί να αφορά ορισμένο Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή δείκτη, και 
ορισμένη «ΣΤΟΠ» τιμή. Οι εντολές αυτές μπορεί να είναι οριακές ή 
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ελεύθερες και παραμένουν ανενεργείς μέχρι την έλευση του «ΣΤΟΠ» 
συμβόλου στην ορισθείσα «ΣΤΟΠ» τιμή. 
   Εκτός εάν άλλως οριστεί από το Χ.Α. με Απόφασή του, η συνθήκη 
«ΣΤΟΠ» δεν ισχύει στις εντολές της Αγοράς Παραγώγων. Στην Αγορά 
Αξιών, οι εντολές με συνθήκη «ΣΤΟΠ» διαβιβάζονται υποχρεωτικά μόνο 
στο Βιβλίο Εντολών.157 
δ.β. Εντολές με συνθήκη «άμεση ή ακύρωση».158  Ως εντολές με 
συνθήκη «άμεση ή ακύρωση» (Immediate Or Cancel - IOC) νοούνται οι 
εντολές, οι οποίες εάν δεν εκτελεσθούν αμέσως και ολικά, ακυρώνονται 
κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους.  
   Στην Αγορά Αξιών ισχύουν ως προς τις εντολές αυτές ειδικότερα τα 
εξής: 
α) Οι εν λόγω εντολές μπορούν να εισαχθούν μόνο στο Βιβλίο Εντολών 
κατά τη διάρκεια της 
Μεθόδου 1. 
β) Σε περίπτωση κατά την οποία σχετική εντολή συνεπάγεται την 
ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ της § 2.6.4., το τυχόν ανεκτέλεστο 
μέρος της σχετικής εντολής ακυρώνεται, αφού προηγουμένως 
ενεργοποιηθεί ο εν λόγω μηχανισμός. 
δ.γ. Εντολές με συνθήκη «εκτέλεση ή ακύρωση».159  Ως εντολές με 
συνθήκη «εκτέλεση ή ακύρωση» (Fill Or Kill - FOK) νοούνται οι εντολές οι 
οποίες εάν δεν μπορούν να εκτελεστούν αμέσως και ολικά, ακυρώνονται. 
Στην Αγορά Αξιών ισχύουν ως προς τις εντολές αυτές ειδικότερα τα εξής: 
α) Οι εντολές με συνθήκη «εκτέλεση ή ακύρωση» μπορούν να εισαχθούν 
μόνο στο Βιβλίο Εντολών κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 1. 
β) Οι εν λόγω εντολές σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την 
ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ της § 2.6.4. 
δ.δ. Εντολές με συνθήκη «όλα ή τίποτα».160 Ως εντολές με συνθήκη 
«όλα ή τίποτα» (All Or None – AON) νοούνται οι εντολές οι οποίες δεν 
επιδέχονται μερικής εκτέλεσης και παραμένουν ενεργείς στο σύνολό τους 
μέχρι να εκτελεστούν ολικά. 
  Εκτός εάν άλλως οριστεί από το Χ.Α. με Απόφασή του, η συνθήκη «όλα 
ή τίποτα» δεν ισχύει στις εντολές της Αγοράς Παραγώγων. Στην Αγορά 
Αξιών, εντολές με την εν λόγω συνθήκη διαβιβάζονται υποχρεωτικά μόνο 
στον Πίνακα Ειδικών Όρων κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 4. 
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δ.ε. Εντολές με συνθήκη «εκτέλεση και καταχώρηση».161 Ως εντολές 
με συνθήκη «εκτέλεση και καταχώρηση» (Fill and Store - FAS) νοούνται 
οι εντολές, οι οποίες εάν δεν εκτελεστούν, έστω και μερικά, 
καταχωρούνται στο Σύστημα κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους. Εκτός εάν 
δηλωθεί άλλη συνθήκη, οι εντολές ενσωματώνουν εξ ορισμού τη συνθήκη 
«εκτέλεση και καταχώρηση». 
δ.στ. Εντολές με συνθήκη «σε πολλαπλάσιο».162  Ως εντολές με 
συνθήκη «σε πολλαπλάσιο» (Multiples Of – MO) νοούνται οι εντολές οι 
οποίες εκτελούνται μόνο σε πολλαπλάσια συγκεκριμένου αριθμού 
τεμαχίων όπως καθορίζονται με τη σχετική εντολή. Ο εν λόγω αριθμός 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι: 
α) μικρότερος της ποσότητας τεμαχίων που δηλώνονται με την εντολή και 
β) ακέραιος διαιρέτης της ποσότητας αυτής. 
  Εκτός εάν άλλως οριστεί από το Χ.Α. με Απόφασή του, η συνθήκη «σε 
πολλαπλάσιο» δεν ισχύει στις εντολές της Αγοράς Παραγώγων. Στην 
Αγορά Αξιών, οι εντολές με την εν λόγω συνθήκη παραμένουν ενεργείς 
και εκτελούνται μόνο με την πλήρωση της συνθήκης, διαβιβάζονται δε 
υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα Ειδικών Όρων κατά τη διάρκεια της 
Μεθόδου 4.  
δ.ζ. Εντολές με συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος».163 Ως εντολές με 
συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος» (Minimum Fill – MF) νοούνται οι εντολές, 
οι οποίες εκτελούνται σε ορισμένο ελάχιστο αριθμό τεμαχίων όπως 
καθορίζεται με τη σχετική εντολή. Ο εν λόγω αριθμός πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι μικρότερος της ποσότητας τεμαχίων που 
δηλώνονται με την εντολή. 
   Στην Αγορά Αξιών ισχύουν ως προς τις εν λόγω εντολές ειδικότερα τα 
εξής: 
α) Οι εντολές με συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος» παραμένουν ενεργείς 
και εκτελούνται μόνο με την πλήρωση της συνθήκης. Σε περίπτωση που 
ο αριθμός των υπολειπόμενων τεμαχίων είναι μικρότερος του ελάχιστου 
μεγέθους της εντολής, το ελάχιστο μέγεθος αλλάζει αυτόματα, ώστε να 
ισούται με τον υπολειπόμενο αριθμό τεμαχίων. 
β) Εντολές με συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος» διαβιβάζονται 
υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα 
Ειδικών Όρων κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 4. 
ε. Διακρίσεις εντολών ως προς τη διάρκεια.164 Η διάρκεια μιας 
εντολής δηλώνει το χρονικό διάστημα για το οποίο η εντολή παραμένει 
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στο Σύστημα ενεργή προς εκτέλεση. Οι εντολές με βάση τη διάρκεια 
διακρίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες 
παραγράφους. 
ε.α. Εντολές ημερήσιες.165  Εντολές ημερήσιες (Good For Day - GFD) 
είναι οι εντολές, οι οποίες, εκτός εάν ακυρωθούν ή εκτελεστούν, 
παραμένουν ενεργείς μέχρι το τέλος της συνεδρίασης της ημέρας 
εισαγωγής τους, οπότε και ακυρώνονται αυτόματα από το Σύστημα. 
  Εκτός εάν δηλωθεί άλλος όρος διάρκειας σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα § 2.2.5, όλες οι εντολές έχουν εξ ορισμού 
ημερήσια διάρκεια. Ημερήσιες είναι υποχρεωτικά οι εντολές με τις 
συνθήκες «άμεση ή ακύρωση» και «εκτέλεση ή ακύρωση» και οι εντολές 
προσυμφωνημένων συναλλαγών. Στην Αγορά Αξιών ημερήσιες είναι 
επίσης και οι εντολές συναλλαγής επί τίτλων σταθερού εισοδήματος, οι 
εντολές που αφορούν ομάδα επενδυτών, οι εντολές στην τιμή ανοίγματος 
και στην τιμή κλεισίματος. 
ε.β. Εντολές «έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί».166 Εντολές «έγκυρη μέχρι 
να ακυρωθεί» (Good Till Cancel - GTC) είναι οι εντολές, οι οποίες, εκτός 
εάν ακυρωθούν, εκτελεστούν ή παύσουν να ισχύουν με βάση τους όρους 
λειτουργίας τους, παραμένουν ενεργείς χωρίς χρονικό περιορισμό για 
όσο διάστημα η τιμή τους παραμένει μέσα στο επιτρεπόμενο ανώτατο και 
κατώτατο όριο τιμής του Χρηματοπιστωτικού Μέσου στο οποίο αφορούν. 
Εκτός εάν άλλως οριστεί από το Χ.Α. με Απόφασή του, οι εντολές 
«έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί» δεν ισχύουν στην Αγορά Παραγώγων. 
ε.γ. Εντολές «με ημερομηνία».167 Εντολές «με ημερομηνία» ή εντολές 
«έγκυρη μέχρι ημερομηνία» (Good Till Date - GTD) είναι οι εντολές οι 
οποίες, εκτός εάν ακυρωθούν ή εκτελεστούν, παραμένουν ενεργείς μέχρι 
την ημερομηνία που ορίζουν ως ημερομηνία λήξης τους. Το Σύστημα 
κατά την περίοδο που βρίσκεται σε φάση έναρξης, μετατρέπει σε 
ανενεργή οποιαδήποτε εντολή «με ημερομηνία» επί Κινητής Αξίας εάν η 
τιμή της εντολής βρίσκεται εκτός των επιτρεπόμενων ημερήσιων ορίων 
διαπραγμάτευσης ή υφίστανται άλλοι όροι που αναιρούν την ισχύ τους. 
Στην Αγορά Αξιών, η εντολή παραμένει ενεργή προς εκτέλεση μέχρι και 
την ημερομηνία λήξης της και ακυρώνεται αυτόματα από το Σύστημα την 
επομένη της ημέρας αυτής.  
στ. Συγκεντρωτικές εντολές.168 Συγκεντρωτικές εντολές είναι, για τις 
ανάγκες του παρόντος, οι εντολές για διενέργεια συναλλαγής για 
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λογαριασμό περισσοτέρων προσώπων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις επόμενες παραγράφους. 
στ.α. Εντολές για ομάδα επενδυτών.169 Οι διατάξεις της παρούσας § 
2.2.6.2. εφαρμόζονται μόνο στην Αγορά Αξιών. Στο πλαίσιο παροχής της 
επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων της περίπτωσης (δ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 από τα Μέλη ή άλλες 
συνεργαζόμενες με αυτά Ε.Π.Ε.Υ., Μέλος μπορεί να εισάγει στο Σύστημα 
εντολές για ομάδα επενδυτών μέσω κωδικού (ΟΑΣΗΣ) που ανοίγει ειδικά 
για την εν λόγω ομάδα με τις παρακάτω οριζόμενες προϋποθέσεις. Το 
Μέλος έχει τη δυνατότητα να ορίσει στο Σύστημα, σε κάθε συνεδρίαση, 
μέχρι εκατό (100) ομάδες επενδυτών και να εισάγει εντολές για 
λογαριασμό των ομάδων αυτών.  Κάθε ομάδα επενδυτών που ορίζει το 
Μέλος προσδιορίζεται από ένα κωδικό δώδεκα (12) χαρακτήρων, ο 
οποίος είναι μοναδικός για το συγκεκριμένο Μέλος.  Τα Μέλη που 
εισάγουν εντολές ομάδας επενδυτών πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους 
κανόνες: 
α) Το άθροισμα των ποσοστών με τα οποία συμμετέχουν οι επενδυτές σε 
μια ομάδα πρέπει να είναι εκατό τοις εκατό (100%). Το μικρότερο 
επιτρεπτό ποσοστό συμμετοχής είναι μηδέν κόμμα μηδέν ένα (0,01%). 
Το βήμα αύξησης ή μείωσης του ποσοστού συμμετοχής είναι μηδέν 
κόμμα μηδέν ένα (0,01%) ή άλλο ποσσοτό που ορίζεται από το Χ.Α. με 
Απόφασή του. 
β) Ο αριθμός των επενδυτών που συμμετέχουν σε μια ομάδα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος του ενός (1). 
γ) Ο μέγιστος αριθμός επενδυτών που μπορεί να είναι μέλη μιας ομάδας 
είναι διακόσιοι (200). 
δ) Κάθε επενδυτής μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά ως μέλος στην ίδια 
ομάδα, μπορεί όμως να συμμετέχει σε περισσότερες από μία (1) ομάδες. 
   Η ομάδα χαρακτηρίζεται αφενός από τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε 
αυτή, τα οποία προσδιορίζονται από τον ατομικό κωδικό ΟΑΣΗΣ που 
καθένα απ’ αυτά διατηρεί στο συγκεκριμένο Μέλος και αφετέρου από τα 
ποσοστά συμμετοχής καθενός από τα πρόσωπα αυτά στην ομάδα. 
Επιπρόσθετα, Τα στοιχεία της ομάδας επενδυτών ορίζονται με Απόφαση 
του Χ.Α. Μεταβολή των προσώπων που συμμετέχουν στην ομάδα ή των 
ποσοστών συμμετοχής του καθενός σε αυτή δεν επιτρέπεται μετά την 
εισαγωγή εντολής για λογαριασμό της ομάδας επενδυτών στο Σύστημα, 
ακόμα κι αν η εντολή ακυρωθεί ανεκτέλεστη. 
   Προκειμένου να γίνει δεκτή εντολή ομάδας, θα πρέπει προηγουμένως η 
ομάδα να έχει δημιουργηθεί στο Σύστημα από το Μέλος σύμφωνα με τα 
παραπάνω οριζόμενα και να είναι ενεργή. Συνακόλουθα, η απόκτηση ή 
διάθεση Κινητών Αξιών σε εκτέλεση εντολής ομάδας επενδυτών δεν έχει 
την έννοια της διενέργειας συναλλαγής προς απόκτηση ή διάθεσή των 

                                                           
169 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.2.6.2., σελ. 47 

 



[104] 
 

αξιών εξ αδιαιρέτου από την ομάδα, αλλά την απόκτηση ή διάθεση 
διακεκριμένου αριθμού αξιών για κάθε επενδυτή ύστερα από κατανομή 
των αξιών, που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της συνεδρίασης. Η 
παραπάνω κατανομή διενεργείται σύμφωνα με αλγόριθμο που 
καθορίζεται με Απόφαση του Χ.Α. Μετά την κατανομή των συναλλαγών 
ανά επενδυτή, οι επιμέρους συναλλαγές (ανάλυση ανά επενδυτή) 
επανακαταχωρούνται στο αρχείο συναλλαγών. Οι εντολές για 
λογαριασμό ομάδας επενδυτών εισάγονται υποχρεωτικά στο Βιβλίο 
Εντολών (Βασικό Πίνακα), έχουν ημερήσια διάρκεια και δεν συμμετέχουν 
στην κατάρτιση του ΗΒΙΠ της § 2.5.2. του Κανονισμού του Χ.Α. 
στ.β. Εντολές μεταβατικού λογαριασμού διαπραγμάτευσης. Το είδος 
αυτό των εντολών  εφαρμόζεται μόνο στην Αγορά Παραγώγων. 
ζ. Τροποποίηση και ακύρωση εντολής.170 
ζ.α.. Τροποποίηση εντολής.171 Τροποποίηση καταχωρημένης εντολής 
μπορεί να γίνει μέσω του Συστήματος από το Μέλος που την εισήγαγε, 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.  Η τροποποίηση μπορεί 
να αφορά μόνο τα εξής στοιχεία: 
α) Συνολικό αριθμό τεμαχίων ή συμβολαίων, ανάλογα με την περίπτωση 
β) Ανακοινώσιμο αριθμό τεμαχίων 
γ) Τιμή 
δ) Κωδικό πελάτη ή ομάδας επενδυτών ή μεταβατικό λογαριασμό 
διαπραγμάτευσης, ανάλογα με την περίπτωση 
ε) Εσωτερικό κωδικό πελάτη 
στ) Κωδικό Μέλους 
ζ) Διάρκεια 
η) Σχόλια. 
Η τροποποίηση αφορά μόνο το τυχόν ανεκτέλεστο μέρος της εντολής. 
   Εάν η τροποποίηση συνίσταται: 
α) στην αλλαγή της τιμής της εντολής ή 
β) στη μετατροπή της από εντολή μεμονωμένων συμβολαίων (single 
order) σε εντολή πακέτου (block order) και αντίστροφα ή 
γ) στην αύξηση των ανακοινώσιμων τεμαχίων της εντολής ή της 
ποσότητας συμβολαίων της ή 
δ) στην αλλαγή του κωδικού διαπραγμάτευσης για τον οποίο αυτή έχει 
εισαχθεί, 
η τροποποίηση ισοδυναμεί με ακύρωση της εντολής και αντικατάστασή 
της με νέα. Η τροποποιημένη εντολή αποκτά σήμανση χρόνου στην 
περίπτωση αυτή εκ νέου και διαβιβάζεται στο Σύστημα προς εκτέλεση 
βάσει του χρόνου αυτού. Σε κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης 
εντολής πέραν των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, η 
τροποποίηση δεν επηρεάζει την προτεραιότητα της εντολής. Η σειρά 
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κατάταξης της τροποποιημένης εντολής παραμένει στην περίπτωση αυτή 
αμετάβλητη. 
ζ.β. Ακύρωση εντολής.172 Ακύρωση καταχωρημένης στο Σύστημα 
εντολής μπορεί να γίνει μέσω του Συστήματος από το Μέλος που την 
εισήγαγε οποτεδήποτε ενόσω αυτή είναι σε ισχύ. Η ακύρωση μπορεί 
επίσης να γίνει αυτόματα από το Σύστημα, όταν τούτο προβλέπεται από 
τον τύπο της εντολής ή όταν διακόπτεται η σύνδεση με το Σύστημα του 
Μέλους που εισήγαγε την εντολή. Με την ακύρωση η εντολή παύει να 
ισχύει και διαγράφεται από το Σύστημα. Εάν έχει γίνει μερική εκτέλεση 
της εντολής, η ακύρωση αφορά μόνο το ανεκτέλεστο μέρος της. 
η. Προτεραιότητα εντολών.173  Εντολές που, κατά την εισαγωγή τους 
στο Σύστημα, δεν πληρούν τα κριτήρια ταύτισης για τη διενέργεια 
συναλλαγής αυτόματης κατάρτισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
§ 2.3., εφόσον δεν ορίζεται άλλως από τον τύπο τους, καταχωρούνται 
στο Βιβλίο Εντολών. Η καταχώρηση γίνεται με ιεράρχηση των εντολών 
ανά είδος εντολής, αγοράς ή πώλησης. Η σειρά κατάταξης κάθε εντολής, 
ανά είδος, γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) Την καλύτερη τιμή. Οι εντολές αγοράς κατατάσσονται κατά 
προτεραιότητα με βάση τη μεγαλύτερη τιμή, ενώ οι εντολές πώλησης με 
βάση τη μικρότερη. 
β) Το χρόνο. Εντολές με την αυτή τιμή κατατάσσονται με βάση τη χρονική 
προτεραιότητα εισαγωγής τους στο Σύστημα. 
 

 

10.3. Μέθοδοι διαπραγμάτευσης στις χρηματιστηριακές πωλήσεις174  

    Οι συναλλαγές διενεργούνται: α) είτε αυτόματα είτε επιλεκτικά είτε επί 
τη βάσει προηγούμενης συμφωνίας, β) είτε συνεχώς είτε στιγμιαία κατά 
τη διάρκεια μιας περιόδου, σύμφωνα με τις Μεθόδους 
διαπραγμάτευσης175 που περιγράφονται παρακάτω. 
  Συνακόλουθα,  ως συναλλαγή αυτόματης κατάρτισης νοείται η 
συναλλαγή που διενεργείται μέσω του Συστήματος με βάση τα κριτήρια 
κατάταξης της τιμής και του χρόνου. Σε περίπτωση εντολών με την αυτή 
τιμή, προηγείται η εκτέλεση αυτής που εισάγεται πρώτη στο Σύστημα. 
Επίσης, το Χ.Α. μπορεί για τη διενέργεια αυτόματης συναλλαγής να θέτει 
ως πρόσθετο κριτήριο κατάταξης, το κριτήριο του «Μέλους». Το κριτήριο 
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αυτό τίθεται ως δεύτερο ιεραρχικά κριτήριο (τιμή-Μέλος-χρόνος). Με 
βάση το κριτήριο του «Μέλους», σε περίπτωση περισσοτέρων εντολών 
με την αυτή τιμή, προηγείται η εκτέλεση της εντολής του ιδίου Μέλους. 
Στις περιπτώσεις εφαρμογής του κριτηρίου του Μέλους, εάν εισαγόμενη 
εντολή Μέλους πληροί το κριτήριο ταύτισης με καταχωρημένες εντολές 
που έχουν την αυτή τιμή, η εκτέλεσή της γίνεται κατά προτεραιότητα με 
καταχωρημένες εντολές του ιδίου του Μέλους, ακόμη κι αν αυτές είναι, 
κατά τα κριτήρια κατάταξης της τιμής και του χρόνου, ιεραρχικά 
κατώτερες άλλων εντολών που πληρούν το κριτήριο ταύτισης. Με 
Απόφαση του Χ.Α. καθορίζονται οι μέθοδοι και οι περιπτώσεις 
εφαρμογής του κριτηρίου του «Μέλους» και κάθε άλλο σχετικό θέμα και 
αναγκαία λεπτομέρεια. 
   Ως συναλλαγή επιλεκτικής κατάρτισης νοείται η συναλλαγή που 
διενεργείται μέσω του Συστήματος με πρωτοβουλία Μέλους, το οποίο 
αποδέχεται καταχωρημένη αντίθετη εντολή. 
   Ως προσυμφωνημένη συναλλαγή νοείται η κατ’ ιδίαν συναλλαγή που 
διενεργείται μέσω του Συστήματος, εκτός Βιβλίου Εντολών, μετά από 
προηγούμενη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
   Η αυτόματη κατάρτιση μπορεί να είναι στιγμιαία ή συνεχής. Οι 
προσυμφωνημένες συναλλαγές διενεργούνται πάντοτε στιγμιαία, ενώ η 
επιλεκτική κατάρτιση είναι πάντοτε συνεχής. 
   Οι συναλλαγές αυτόματης κατάρτισης διακανονίζονται πολυμερώς. Οι 
προσυμφωνημένες συναλλαγές διακανονίζονται διμερώς, ενώ οι 
συναλλαγές επιλεκτικής κατάρτισης διακανονίζονται πολυμερώς, με 
δυνατότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του Χ.Α. να επιλέγει το διμερή 
διακανονισμό τους. Ειδικώς τα πακέτα της Μεθόδου 6-2 διακανονίζονται 
αυθημερόν.  Με Απόφαση του Χ.Α. καθορίζονται ανά Αγορά του Χ.Α. ή, 
προκειμένου για την Αγορά Αξιών, ανά κατηγορία ένταξης Κινητών 
Αξιών, οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης που επιλέγονται κάθε φορά από τις 
οριζόμενες στην παρούσα § 2.3, οι περίοδοι κάθε μεθόδου ή και οι 
πίνακες διαπραγμάτευσης, όπου συντρέχει περίπτωση, ως και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 
α. Μέθοδος 1: Αυτόματη & συνεχής κατάρτιση συναλλαγών176 
α.α. Κριτήρια ταύτισης. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής177 γίνονται 
δεκτές προς εκτέλεση από το Σύστημα όλες οι εντολές που είναι 
καταχωρημένες στο Βιβλίο Εντολών. Το Βιβλίο Εντολών κατά την 
περίοδο της παρούσας μεθόδου περιλαμβάνει εντολές αγοράς και 
πώλησης που καταχωρούνται με βάση τα κριτήρια κατάταξης της § 2.2.9. 
του Κανονισμού του Χ.Α. Με βάση τα κριτήρια αυτόματης ταύτισης, οι 
συναλλαγές διενεργούνται ως εξής: 
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α) Εάν η εισαγόμενη εντολή είναι οριακή εντολή, η τιμή της εντολής 
πρέπει κατά την εισαγωγή της στο Σύστημα, εφόσον είναι εντολή αγοράς, 
να είναι ίση ή μεγαλύτερη της καλύτερης τιμής από τις καταχωρημένες 
εντολές πώλησης και εφόσον είναι εντολή πώλησης, να είναι ίση ή 
μικρότερη της καλύτερης τιμής από τις καταχωρημένες εντολές αγοράς. 
β) Εάν η εισαγόμενη εντολή είναι ελεύθερη εντολή, πρέπει να υφίσταται, 
κατά την εισαγωγή της στο Σύστημα, καταχωρημένη αντίθετη εντολή.178 
α.β. Ειδικοί όροι εκτέλεσης και καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση 
πλήρωσης των κριτηρίων ταύτισης της § 2.3.2.1., η τιμή της συναλλαγής 
καθορίζεται από την τιμή των καταχωρημένων εντολών, βάσει των 
οποίων γίνεται η ταύτιση. Η καταχωρημένη εντολή διαγράφεται από το 
Βιβλίο Εντολών ταυτόχρονα με τη διενέργεια της συναλλαγής, στην οποία 
συμμετέχει. Εάν το κριτήριο ταύτισης της εισαγόμενης εντολής πληρείται 
από περισσότερες καταχωρημένες εντολές, αυτές εκτελούνται κατά 
ποσότητα μέχρι την κάλυψη της ποσότητας της εισαγόμενης εντολής. 
Εάν η τελευταία από τις καταχωρημένες εντολές που πληρούν το 
κριτήριο ταύτισης δεν εκτελεστεί πλήρως, διατηρεί τη θέση της στο Βιβλίο 
Εντολών κατά το ανεκτέλεστο μέρος της. Εάν η ποσότητα των 
καταχωρημένων εντολών δεν επαρκεί για την κάλυψη της ποσότητας της 
εισαγόμενης εντολής, το ανεκτέλεστο μέρος της εισαγόμενης εντολής, 
εφόσον δεν ορίζεται άλλως από τον τύπο της, καταχωρείται στο Βιβλίο 
Εντολών σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης. Εάν η εισαγόμενη εντολή 
είναι στην περίπτωση αυτή ελεύθερη εντολή, το ανεκτέλεστο μέρος της, 
εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τον τύπο της εντολής, καταχωρείται 
σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης ως οριακή εντολή σε τιμή ίση με την 
τιμή της τελευταίας συναλλαγής. Στο Σύστημα καταχωρείται/ούνται η/οι 
συναλλαγή/ες που προέκυψε/αν από την μερική ταύτιση της 
νεοεισαγόμενης εντολής με υφιστάμενες αντίθετες εντολές. 
    Με την επιφύλαξη της περίπτωσης εφαρμογής του κριτήριου του 
«Μέλους» της § 2.3.1. και του επομένου εδαφίου, η εκτέλεση των 
καταχωρημένων εντολών γίνεται πάντοτε κατά τη σειρά κατάταξής τους. 
Εντολή για κατάρτιση συναλλαγής επί Παραγώγου, που έχει καταχωρηθεί 
ή εισάγεται ως εντολή πακέτου (block order), μπορεί, παρά την πλήρωση 
των κριτηρίων ταύτισης, να μην εκτελεστεί εάν ο όρος του πακέτου 
αποκλείει την εκτέλεσή της. Εάν πρόκειται για καταχωρημένη τέτοια 
εντολή και αυτή δεν εκτελεστεί, η ταύτιση της εισαγόμενης εντολής μπορεί 
να γίνει με επόμενες στη σειρά κατάταξης εντολές, εφόσον η εκτέλεσή 
τους δεν αποκλείεται βάσει αντιστοίχου όρου (πακέτου). Εάν πρόκειται 
για εισαγόμενη τέτοια εντολή και αυτή δεν εκτελεστεί, καταχωρείται 
σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από 
τον τύπο της εντολής. 
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α.γ. Ειδικοί όροι για τες εντολές συνδυασμού. Εάν η εισαγόμενη 
εντολή είναι εντολή μη τυποποιημένου ή τυποποιημένου συνδυασμού 
σύμφωνα με τους όρους των §§ 2.3.2.3 και 2.3.2.4. και η ποσότητα των 
καταχωρημένων εντολών στο Βιβλίο Εντολών των σειρών στις οποίες και 
αναφέρεται δεν επαρκεί για την κάλυψη της ποσότητας των επιμέρους 
εντολών του συνδυασμού, οι επιμέρους εντολές εκτελούνται βάσει της 
αναλογίας ως προς την ποσότητα που τίθεται από το συνδυασμό. 
β. Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών – 
Δημοπρασία (Call Auction)179 
β.α. Κριτήρια κατάταξης. Κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 2180 γίνονται 
δεκτές προς εκτέλεση από το Σύστημα όλες οι ενεργείς εντολές που είναι 
καταχωρημένες στο Βιβλίο Εντολών. Το Βιβλίο Εντολών κατά την 
περίοδο της παρούσας μεθόδου περιλαμβάνει εντολές αγοράς και 
πώλησης που καταταχωρούνται σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης της § 
2.2.9. Οι ελεύθερες εντολές καθώς και οι εντολές στην τιμή ανοίγματος 
κατά την κατάταξή τους προηγούνται όλων των υπολοίπων εντολών 
αγοράς και πώλησης. 
β.β. Προσδιορισμός τιμής δημοπρασίας. Με βάση την κατάταξη των 
εντολών της § 2.3.3.1. στο Βιβλίο Εντολών προσδιορίζεται η τιμή 
δημοπρασίας, στην οποία διενεργούνται συναλλαγές κατά την παρούσα 
Μέθοδο, ως εξής: 
α) Κάθε τιμή των υφισταμένων εντολών θεωρείται από το Σύστημα 
«υποψήφια τιμή δημοπρασίας». 
β) Ως τιμή δημοπρασίας επιλέγεται εκ των «υποψηφίων τιμών 
δημοπρασίας» αυτή με τον μεγαλύτερο «υποψήφιο όγκο συναλλαγής», 
δηλαδή αυτή με την οποία επιτυγχάνεται ο μεγαλύτερος όγκος 
συναλλαγής. Ο όγκος των ελεύθερων εντολών και των εντολών στην τιμή 
ανοίγματος συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του «υποψηφίου όγκου 
συναλλαγής». 
γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας «υποψήφιες τιμές 
δημοπρασίας» με τον ίδιο «υποψήφιο όγκο συναλλαγής» [που αφορούν 
τη διενέργεια του ίδιου όγκου συναλλαγών], τότε ως τιμή δημοπρασίας 
επιλέγεται αυτή που είναι πλησιέστερα στην τιμή αναφοράς. Ως τιμή 
αναφοράς (τιμή εκκίνησης) προκειμένου για τον προσδιορισμό της τιμής 
δημοπρασίας, λαμβάνεται, σε περίπτωση ανοίγματος συνεδρίασης, η 
τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδρίασης προσαρμοσμένη, όποτε 
συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Απόφαση του Χ.Α. 
περί προσαρμογής των τιμών και στρογγυλοποιούμενη στο κοντινότερο 
βήμα τιμής. Προκειμένου για την εφαρμογή της Μεθόδου σε Κινητή Αξία 
και ειδικά για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης αυτής, η 
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διαπραγμάτευση εκκινεί στην τιμή που έχει ανακοινώσει ο ανάδοχος. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς για τον προσδιορισμό της τιμής 
δημοπρασίας λαμβάνεται η τιμή στην οποία διενεργήθηκε η τελευταία 
συναλλαγή σε συνεχή διαπραγμάτευση, πριν από την εκκίνηση της 
Μεθόδου. 
δ) Σε περίπτωση ύπαρξης δύο «υποψήφιων τιμών δημοπρασίας» της 
προηγούμενης παραγράφου με ίση απόσταση από την παραπάνω τιμή 
αναφοράς, τότε ως τιμή δημοπρασίας επιλέγεται η τιμή αναφοράς (τιμή 
εκκίνησης). 
β.γ. Κριτήρια ταύτισης. Οι συναλλαγές με την παρούσα Μέθοδο 
διενεργούνται αυτόματα από το Σύστημα στην τιμή δημοπρασίας στο 
τέλος της περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται η Μέθοδος, τηρουμένων 
των παρακάτω κριτηρίων ταύτισης των εντολών: α) Για να ταυτιστούν 
καταχωρημένες εντολές αγοράς, πρέπει να έχουν τιμή ίση ή μεγαλύτερη 
της τιμής δημοπρασίας και να έχουν ήδη ταυτιστεί οι εντολές αγοράς που 
πληρούν το εν λόγω κριτήριο και προηγούνται στην κατάταξη. β) Για να 
ταυτιστούν καταχωρημένες εντολές πώλησης, πρέπει να έχουν τιμή ίση ή 
μικρότερη της τιμής δημοπρασίας και να έχουν ήδη ταυτιστεί οι εντολές 
πώλησης που πληρούν το εν λόγω κριτήριο και προηγούνται στην 
κατάταξη. 
β.δ. Ειδικοί όροι εκτέλεσης και καταχώρησης. Κατά τη διάρκεια 
διενέργειας συναλλαγών με την παρούσα Μέθοδο δεν επιτρέπεται στα 
Μέλη η εισαγωγή στο Σύστημα νέων εντολών. Μετά την ολοκλήρωση των 
συναλλαγών, οι ανεκτέλεστες οριακές εντολές που πληρούν τα 
προαναφερθέντα ως προς την τιμή κριτήρια ταύτισης, καθώς και το τυχόν 
ανεκτέλεστο μέρος αυτών παραμένουν, στο Βιβλίο Εντολών με τιμή την 
τιμή δημοπρασίας και διατηρώντας τη σήμανση του χρόνου τους. 
Ανεκτέλεστες στο σύνολό τους ελεύθερες εντολές ή εντολές στην τιμή 
δημοπρασίας ακυρώνονται αυτόματα. Μερικώς ανεκτέλεστες ελεύθερες 
εντολές παραμένουν στο Βιβλίο Εντολών και μετατρέπονται σε οριακές 
εντολές στην τιμή δημοπρασίας, ενώ το ανεκτέλεστο μέρος εντολών που 
εκτελέστηκαν μερικά στην τιμή δημοπρασίας ακυρώνεται. Το Χ.Α. με 
Απόφασή του ορίζει κάθε αναγκαίο θέμα σχετικά με τη δυνατότητα που 
παρέχει στα Μέλη να γνωρίζουν κατά την διάρκεια της παρούσας 
μεθόδου μια εκτιμώμενη τιμή και όγκο δημοπρασίας (projected auction 
price-volume) πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και όγκος της 
δημοπρασίας. Με τη σχετική Απόφαση μπορεί επίσης να ορίζεται ένα 
διάστημα εντός της παρούσας μεθόδου κατά τη διάρκεια του οποίου δεν 
θα επιτρέπεται η 
ακύρωση ή απενεργοποίηση εντολών, η τροποποίηση της τιμής των 
εντολών ως και η αλλαγή των ανακοινώσιμων τεμαχίων εντολών (black 
out period). Αντίθετα, κατά την περίοδο αυτή επιτρέπεται η εισαγωγή 
εντολών και η τροποποίηση του συνολικού όγκου τους. Η Μέθοδος 2 
μπορεί να λήξει σε τυχαίο χρόνο (RTP: Random time period), το 
διάστημα του οποίου ορίζεται με Απόφαση του Χ.Α. Ο προσδιορισμός 
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της τιμής της δημοπρασίας δεν μπορεί να γίνει πριν της έναρξη και μετά 
το τέλος της RTP. 
   Σε περίπτωση κατά την οποία προγραμματισμένη Μέθοδος 2 υπάγεται 
στο μηχανισμό του ΑΜΕΜ ή διενεργείται Μέθοδος 2 ως συνέπεια της 
ενεργοποίησης τέτοιου μηχανισμού, η διάρκειά της μπορεί να 
παρατείνεται όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Λόγους παράτασης 
συνιστούν ενδεικτικά η σημαντική απόκλιση της εκτιμώμενης τιμής 
δημοπρασίας σε σχέση με την τιμή αναφοράς της σχετικής δημοπρασίας, 
ως και η σημαντική επίδραση στον εκτιμώμενο όγκο δημοπρασίας του 
όγκου των ανεκτέλεστων ελεύθερων εντολών και των εντολών με τιμή 
στο άνοιγμα που υπάγονται σε αυτή. Με Απόφαση του Χ.Α. καθορίζεται η 
διάρκεια κάθε περιόδου Μεθόδου 2, οι τυχόν περιπτώσεις παράτασης 
της διάρκειας αυτής, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.181 
γ. Μέθοδος 3: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο 
(συνεχής 
στο κλείσιμο)182 
γ.α. Βασικοί όροι μεθόδου. Η Μέθοδος με την οποία διενεργούνται 
συναλλαγές μόνο στην τιμή κλεισίματος ονομάζεται μέθοδος αυτόματης 
συνεχούς κατάρτισης στο κλείσιμο (Μέθοδος 3). Οι συναλλαγές επί 
οριακών εντολών που έχουν διαβιβαστεί στο Σύστημα κατά τις περιόδους 
των Μεθόδων 1 και 2, καθώς και εκείνες επί εντολών με τιμή «στο 
κλείσιμο» καταρτίζονται στην περίοδο κλεισίματος και μόνον στην τιμή 
κλεισίματος. Μόνο για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου, ως «τιμή κλεισίματος» για τις εντολές της Μεθόδου 3 
μπορεί να είναι είτε: α) η τιμή κλεισίματος, όπως αυτή εκάστοτε 
υπολογίζεται από το Σύστημα σύμφωνα με την § 2.1.9. είτε β) η Μέση 
Σταθμική Τιμή της Συνεδρίασης (Μ.Σ.Τ.Σ), όπως αυτή προκύπτει από τον 
σταθμισμένο με τα τεμάχια μέσο όρο του συνόλου των πράξεων που 
διενεργήθηκαν με τις Μεθόδους 1 και 2 στη διάρκεια της συνεδρίασης 
πριν από τον υπολογισμό της, στρογγυλοποιουμένης σε δύο δεκαδικά 
και στο πλησιέστερο έγκυρο βήμα τιμής. Με Απόφασή του το Χ..Α. 
ορίζεται ποια από τις παραπάνω τιμές θα νοείται ως τιμή κλεισίματος για 
τη Μέθοδο 3 ανά Αγορά του Χ.Α. ή και ανά κατηγορία αυτής.Κατά τη 
διάρκεια της παρούσας μεθόδου επιτρέπεται η εισαγωγή στο Σύστημα 
αποκλειστικά εντολών με τιμή στο κλείσιμο. 
γ.β. Κριτήρια ταύτισης. Το Βιβλίο Εντολών κατά τη διάρκεια της 
παρούσας Μεθόδου διαμορφώνεται ως εξής: 
α) Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το χρόνο εισαγωγής τους, οι 
εντολές με τιμή στο κλείσιμο λαμβάνουν χρονική προτεραιότητα μόνο 
κατά την έναρξη της Μεθόδου 3. 
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β) Οριακές εντολές που εισήχθησαν στο Σύστημα κατά τις προηγούμενες 
του κλεισίματος περιόδους και παρέμειναν ανεκτέλεστες μπορούν να 
εκτελεστούν κατά την περίοδο αυτή στην τιμή κλεισίματος, εφόσον 
υπάρχουν αντίθετες εντολές, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
i) προκειμένου για οριακές εντολές αγοράς, αυτές πρέπει να έχουν τιμή 
ίση ή μεγαλύτερη της τιμής κλεισίματος, 
ii) προκειμένου για οριακές εντολές πώλησης, αυτές πρέπει να έχουν τιμή 
ίση ή μικρότερη της τιμής κλεισίματος. 
   Η εκτέλεση των εντολών κατά την περίοδο της παρούσας μεθόδου 
διενεργείται βάσει του κριτηρίου της τιμής και του χρόνου, σύμφωνα με το 
οποίο οι καταχωρημένες εντολές εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά 
προτεραιότητας: 
α) Προηγούνται οι οριακές εντολές σε τιμή καλύτερη της τιμής 
κλεισίματος. Ως εντολές αγοράς με καλύτερη τιμή νοούνται οι εντολές με 
τιμή μεγαλύτερη της τιμής κλεισίματος. Αντίστοιχα, ως εντολές πώλησης 
με καλύτερη τιμή νοούνται οι εντολές πώλησης με τιμή μικρότερη της 
τιμής κλεισίματος. 
β) Ακολουθούν οι οριακές εντολές σε τιμή ίση με την τιμή κλεισίματος. 

γ) Ακολουθούν οι εντολές με τιμή στο κλείσιμο που εισήχθησαν κατά τις 

περιόδους πριν από την έναρξη της παρούσας μεθόδου. 

δ) Ακολουθούν οι εντολές με συνθήκη ΣΤΟΠ που ενεργοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας μεθόδου. 
ε) Δεν μπορεί να γίνει ταύτιση με υπάρχουσα εντολή που βρίσκεται σε 
χαμηλότερη θέση στην κατάταξη αν δεν ικανοποιηθούν προηγουμένως οι 
εντολές που βρίσκονται σε ανώτερες 
θέσεις. 
στ) Η υφιστάμενη εντολή διαγράφεται από το Βιβλίο Εντολών ταυτόχρονα 
με τη διενέργεια της συναλλαγής. 
ζ) Σε περίπτωση που ο αριθμός τεμαχίων των καταχωρημένων εντολών 
δεν επαρκεί για να καλυφθεί πλήρως ο αριθμός τεμαχίων της 
νεοεισαγόμενης εντολής, με βάση το κριτήριο ταύτισης, το ανεκτέλεστο 
μέρος της νεοεισαγόμενης εντολής παραμένει στο Βιβλίο Εντολών και 
λαμβάνει θέση βάσει του χρονικού κριτηρίου κατάταξής της. Στο Σύστημα 
καταχωρούνται οι συναλλαγές που προέκυψαν από τη μερική ταύτιση της 
νεοεισαγόμενης εντολής με καταχωρημένες εντολές. Από το Βιβλίο 
Εντολών απομακρύνονται οι καταχωρημένες εντολές που ταυτίστηκαν με 
αντίθετες νεοεισαγόμενες εντολές, με συνέπεια τη διενέργεια συναλλαγής, 
ταυτόχρονα με τη διενέργεια της συναλλαγής. 
η) Σε περίπτωση που περισσότερες από μία καταχωρημένες εντολές 
πληρούν τα κριτήρια ταύτισης ως προς την νεοεισαγόμενη εντολή, αυτές 
εκτελούνται, με την κατάρτιση συναλλαγής, κατά την σειρά κατάταξής 
τους. Εφόσον η τελευταία από τις καταχωρημένες εντολές που πληρούν 
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το κριτήριο ταύτισης δεν εκτελεστεί πλήρως, αυτή παραμένει στη θέση 
της στο Βιβλίο Εντολών κατά το ανεκτέλεστο μέρος της.183 
δ. Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit & Take)184  
    Εκτός εάν άλλως οριστεί με Απόφαση του Χ.Α. η Μέθοδος 4 
εφαρμόζεται μόνο στην Αγορά Αξιών. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου 
αυτής, γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το Σύστημα όλες οι εντολές 
του Πίνακα Ειδικών Όρων της Μεθόδου 4. Ο Πίνακας Ειδικών Όρων και 
η διαδικασία ταύτισης των εντολών σύμφωνα με τη Μέθοδο 4 
διαμορφώνονται με κατάταξη των σχετικών εντολών ανά αγορές ή 
πωλήσεις, ανεξάρτητα από τη συνθήκη διαπραγμάτευσής τους, σύμφωνα 
με τα κριτήρια κατάταξης. Η εκτέλεση εντολών στον Πίνακα δεν 
διενεργείται αυτόματα από το Σύστημα, αλλά με επιλογή τους από το 
Μέλος μιας καταχωρημένης στον Πίνακα αντίθετης εντολής (hit & take). 
Το Μέλος, του οποίου η εντολή επελέγη από άλλο Μέλος προς διενέργεια 
συναλλαγής, δεν δικαιούται να αρνηθεί την κατάρτιση της συναλλαγής. 
Στον Πίνακα Ειδικών Όρων το Βάθος Εντολών είναι απεριόριστο. 
Επίσης, στον Πίνακα Ειδικών Όρων το Σύστημα δεν αθροίζει τα τεμάχια 
των εντολών που βρίσκονται στην ίδια τιμή, αλλά οι εντολές είναι 
διακριτές ανεξάρτητα από το αν έχουν ίδια τιμή ή όχι. Η παρούσα 
Μέθοδος 4 μπορεί να χρησιμοποιείται για την ταύτιση εντολών και στον 
Πίνακα Εκποιήσεων (για τα είδη των Πινάκων θα γίνει λόγος στη 
συνέχεια).185 
ε. Μέθοδος 5-1: Εκποιήσεις186 
    Η παρούσα Μέθοδος 5-1187 εφαρμόζεται μόνο στην Αγορά Αξιών και 
ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. 
ε.α. Βασικοί όροι εκποιήσεων. Στο Χ.Α. γνωστοποιείται, το αργότερο 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα εκποίησης, η απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, για την εκποίηση ορισμένης ποσότητας Κινητών Αξιών οι 
οποίες βρίσκονται καταχωρημένες σε Λογαριασμό Μερίδας που έχει 
ανοιχθεί και τηρείται για το σκοπό αυτό στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Το Χ.Α., 
παραλαμβάνοντας την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τα Μέλη του, δημοσιεύει την 
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απόφαση στο Η.Δ.Τ. και ανακοινώνει μέσω των τερματικών των Μελών 
τα στοιχεία της εκποίησης πριν από την έναρξη συνεδρίασης κατά την 
ημέρα της εκποίησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει το σύμβολο της προς 
εκποίηση Κινητής Αξίας, τον αριθμό των τεμαχίων, καθώς και το Μέλος 
που έχει αναλάβει την εκποίηση. Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης, 
ορίζεται από τον επισπεύδοντα ως ποσοστό απόκλισης από την τιμή 
εκκίνησης της Κινητής Αξίας κατά την ημερομηνία διενέργειας της 
εκποίησης. Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης δεν μπορεί να διαφέρει από 
την τιμή εκκίνησης της Κινητής Αξίας περισσότερο από το ποσοστό που 
ορίζεται από το όριο ημερήσιας διακύμανσης που προβλέπονται για την 
συγκεκριμένη Κινητή Αξία. 
   Τα όρια διακύμανσης κατά την περίοδο εκποίησης είναι τα εκάστοτε 
ισχύοντα για την Κινητή Αξία κατά την ημερομηνία διενέργειας της 
εκποίησης υπολογιζόμενα από την τιμή εκκίνησης της Κινητής Αξίας κατά 
την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης. Ο επισπεύδων μπορεί να μη 
κάνει αποδεκτές τιμές κατώτερες από την τιμή εκκίνησης. Ειδικά σε 
περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης δεσμευμένων Κινητών Αξιών ο 
επισπεύδων τον πλειστηριασμό οφείλει να προσκομίσει στο Χ.Α. 
έγγραφη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνει ότι το κοινό έχει ενημερωθεί 
με ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. ότι οι Κινητές Αξίες που θα εκποιηθούν θα 
παραμείνουν δεσμευμένες και μετά την εκποίηση, καθώς και αντίγραφο 
της ανακοίνωσης αυτής. 
ε.β. Διαδικασία εκποιήσεων. Η εκποίηση διενεργείται κατά τη φάση 
συγκέντρωσης εντολών για τον προσδιορισμό της τιμής ανοίγματος. Καθ' 
όλη τη διάρκεια της εκποίησης, τα Μέλη εισάγουν στο Σύστημα εντολές 
αγοράς με όριο τιμής εντός του ποσοστού απόκλισης που καθορίζεται 
στην § 2.3.6.1. (4) Στο Βιβλίο Εντολών εμφανίζονται οι πέντε (5) 
καλύτερες τιμές αγοράς. Κατά το τελευταίο λεπτό της εκποίησης, το 
Μέλος που έχει οριστεί ως αρμόδιος για την εκποίηση εισάγει στον 
Πίνακα οριακή εντολή. Η τιμή της οριακής εντολής προσδιορίζεται από 
τον επισπεύδοντα, ενώ η ποσότητα αφορά τα προς εκποίηση τεμάχια. 
Επίσης, το Μέλος πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει την 
επάρκεια του ορίου του σύμφωνα με την § 1.5.6., έτσι ώστε να μην 
παρακωλύεται η ολοκλήρωση της εκποίησης. Κατά τη διάρκεια της 
εκποίησης, κανένα Μέλος εκτός από αυτό που διενεργεί την εκποίηση 
δεν μπορεί να εισάγει εντολές πώλησης στο Σύστημα, διαφορετικά η 
διαδικασία εκποίησης ακυρώνεται με απόφαση του Χ.Α. Το αρμόδιο για 
την εκποίηση Μέλος μπορεί να εισάγει στο Σύστημα και εντολές αγοράς, 
από τα τερματικά των γραφείων του.  Οι συναλλαγές που διενεργούνται 
κατά τη διάρκεια της εκποίησης δεν επηρεάζουν τις εμφανιζόμενες στο 
Σύστημα πληροφορίες που σχετίζονται με την ελάχιστη - μέγιστη τιμή, την 
τιμή κλεισίματος και τους χρηματιστηριακούς δείκτες.188 
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στ. Μέθοδος 5-2: Εκποίηση με τη Μέθοδο 4 ενσώματων 
ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς 
αποϋλοποίηση189 
   Οι εκποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 α 
του ν. 2396/1996 και την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού απόφαση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διενεργούνται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα παρακάτω. 
στ.α. Διαδικασία και όροι εκποίησης. Στο Χ.Α. γνωστοποιείται το 
αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα εκποίησης η 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εκποίηση ορισμένης 
ποσότητας ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί 
στον εκδότη προς 
αποϋλοποίηση. Το Χ.Α., παραλαμβάνοντας την παραπάνω απόφαση, 
ενημερώνει σχετικά τα Μέλη του και δημοσιεύει στο Η.Δ.Τ. τα στοιχεία 
της εκποίησης. Μέσω του Η.Δ.Τ. θα ανακοινώνεται καθημερινά η 
ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου εκποίησης, ο διαθέσιμος 
προς εκποίηση αριθμός τεμαχίων, καθώς και η τρέχουσα μέση τιμή 
(σταθμισμένη με τον όγκο) που έχει επιτευχθεί κατά τις προηγούμενες 
ημέρες εκποίησης. Η εκποίηση διενεργείται μέσω του Πίνακα Ειδικών 
Όρων της Μεθόδου 4. Εκτός εάν άλλως ορίσει το Χ.Α. με Απόφασή του, 
ο Πίνακας Ειδικών Όρων της Μεθόδου 4 είναι διαθέσιμος πέντε (5) λεπτά 
μετά την έναρξη της φάσης συγκέντρωσης εντολών (Μέθοδος 1) και 
μέχρι το πέρας της συνεδρίασης κάθε κατηγορίας Κινητών Αξιών. 
   Από την έναρξη διαθεσιμότητας του Πίνακα Ειδικών Όρων μέχρι και 
δέκα (10) λεπτά πριν τη λήξη του, τα Μέλη εισάγουν στο Σύστημα 
οριακές εντολές αγοράς, ημερήσιας διάρκειας (ΗΜΕ) με συνθήκη «με 
ελάχιστο μέγεθος» (ΜΕΜ). Στη συνθήκη ΜΕΜ η ποσότητα ορίζεται σε 
ένα (1) τεμάχιο. Οι εντολές αγοράς καταχωρούνται σύμφωνα με τα 
κριτήρια κατάταξης. Τα διαθέσιμα τεμάχια εμφανίζονται ανά εντολή και 
όχι αθροιστικά ανά επίπεδο τιμής. Εμφανίζονται δε όλες οι διαθέσιμες 
εντολές αγοράς. Κατά το τελευταίο δεκάλεπτο (10) της εκποίησης, το 
Μέλος που έχει οριστεί ως αρμόδιο για την εκποίηση επιλέγει, ξεκινώντας 
από την καλύτερη (κριτήριο τιμής/ χρόνος), τις διαθέσιμες εντολές αγοράς 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εκδότη και μέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιμη 
προς εκποίηση ποσότητα. Επιλογή εντολών αγοράς (χειρότερη έναντι 
καλύτερης διαθέσιμης εντολής αγοράς) που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μη μεγιστοποίηση του κεφαλαίου από την πώληση συνεπάγεται για το 
Μέλος την καταβολή προς το Χ.Α. ποινής ίσης με το δεκαπλάσιο της 
διαφοράς από τη μη επιτευχθείσα αξία, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή 
και άλλων μέτρων. 
   Το υπεύθυνο για τη διενέργεια της εκποίησης Μέλος επιλέγει εντολές 
αγοράς από τον Πίνακα Ειδικών Όρων με τιμές και ποσότητες σύμφωνα 
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με τις οδηγίες του εκδότη ο οποίος επέχει θέση επισπεύδοντος. Οι 
οδηγίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εμπορευσιμότητα των 
προς εκποίηση μετοχών και να έχουν στόχο: α) την ομαλή λειτουργία και 
διαπραγμάτευση της μετοχής στην αγορά, β) την μεγιστοποίηση του 
κεφαλαίου που θα προέλθει από την εκποίηση και γ) την εκποίηση όλης 
της διαθέσιμης ποσότητας στη διάρκεια της περιόδου εκποίησης. 
    Για τη διευκόλυνση των Μελών και εκδοτών, το Χ.Α. δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα του ανά μήνα και για κάθε μετοχή για την οποία είναι ενεργή 
διαδικασία εκποίησης, το μέσο αριθμό τεμαχίων ανά μετοχή που 
διακινήθηκαν ημερησίως στο Βιβλίο Εντολών. Κατά τη διάρκεια της 
εκποίησης, κανένα εκτός από το αρμόδιο για την εκποίηση Μέλος δεν 
επιτρέπεται να εισάγει εντολές πώλησης στον Πίνακα Ειδικών Όρων για 
την προς εκποίηση μετοχή. Το αρμόδιο Μέλος μπορεί να εισάγει στο 
Σύστημα και εντολές αγοράς. Εφόσον προκύψουν συναλλαγές στις 
οποίες ο πωλητής είναι Μέλος άλλο από το αρμόδιο για την εκποίηση, 
του επιβάλλονται οι ποινές της Ενότητας 6, χωρίς να αποκλείεται η 
επιβολή και άλλων μέτρων σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία. 
   Οι εντολές αγοράς και πώλησης προσμετρώνται στο εκάστοτε όριο 
συναλλαγών των Μελών.  Οι συναλλαγές που διενεργούνται κατά τη 
διάρκεια της εκποίησης δεν τροποποιούν τις εμφανιζόμενες στο Σύστημα 
πληροφορίες που σχετίζονται με την ελάχιστη - μέγιστη τιμή, την τιμή 
κλεισίματος, τους χρηματιστηριακούς δείκτες και κατ’ επέκταση τις 
δημοσιευόμενες στο Η.Δ.Τ. αντίστοιχες τιμές. Τα επιτρεπτά όρια 
ημερήσιας διακύμανσης των τιμών για τη διαδικασία της εκποίησης είναι 
τα εκάστοτε ισχύοντα. 
ζ. Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα190) στην 
Αγορά Αξιών191 
ζ.α. Είδη προσυμφωνημένων συναλλαγών. Οι διατάξεις της § 2.3.8. 
του Κανονισμού του Χ.Α. εφαρμόζονται μόνο στην Αγορά Αξιών. Η 
παρούσα Μέθοδος αφορά τις προσυμφωνημένες συναλλαγές που 
διενεργούνται στο Σύστημα και περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους 
Μεθόδους: 
α) Μέθοδος 6-1. Απλό πακέτο. 
β) Μέθοδος 6-2. Πακέτο διακανονισμού 
γ) Μέθοδος 6-3. Πακέτο αποκατάστασης 
    Οι εντολές για όλες τις προσυμφωνημένες συναλλαγές διαβιβάζονται 
στον Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών της § 2.3.12. Η τιμή των 
προσυμφωνημένων συναλλαγών δεν επηρεάζει τις εμφανιζόμενες στο 
Σύστημα πληροφορίες για την ελάχιστη - μέγιστη τιμή και την τιμή 
τελευταίας πράξης. Η αξία και ο όγκος των συναλλαγών αυτών 
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περιλαμβάνονται στο συνολικό όγκο και αξία συναλλαγών που 
δημοσιεύονται ανά Κινητή Αξία, κλάδο και αγορά στο Η.Δ.Τ.192 
ζ.β. Μέθοδος 6-1: Απλό πακέτο.193 Για τη διενέργεια απλού πακέτου 
Μεθόδου 6-1 επί μετοχών η ελάχιστη αξία του πακέτου πρέπει να είναι η 
εξής: 
α) Για μετοχές με ΜΗΑΣ μικρότερη των εικοσιπέντε εκατομμυρίων 
(25.000.000) ευρώ, η ελάχιστη αξία του πακέτου δεν μπορεί να 
υπολείπεται των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. 
β) Για μετοχές με ΜΗΑΣ ίση ή μεγαλύτερη των εικοσιπέντε εκατομμυρίων 
(25.000.000) ευρώ και μικρότερη των πενήντα εκατομμυρίων 
(50.000.000) ευρώ, η ελάχιστη αξία του πακέτου δεν μπορεί να 
υπολείπεται των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ. 
γ) Για μετοχές με ΜΗΑΣ ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα εκατομμυρίων 
(50.000.000) ευρώ, η ελάχιστη αξία του πακέτου δεν μπορεί να 
υπολείπεται των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 
  Τα απλά πακέτα τίτλων σταθερού εισοδήματος διενεργούνται ελεύθερα 
χωρίς κανένα περιορισμό ως προς την αξία τους.  Το Χ.Α. μπορεί με 
Απόφασή του να θέτει περιορισμούς ως προς την ελάχιστη αξία των 
απλών πακέτων στις περιπτώσεις που αυτά έχουν ως αντικείμενο 
Κινητές Αξίες. Εάν το απλό πακέτο διενεργείται με τη συμμετοχή: 
α) δύο (2) διαφορετικών Μελών, ισχύουν οι παρακάτω όροι: 
i) Η εντολή πώλησης για τη διενέργεια του πακέτου πρέπει να εισάγεται 
πρώτη στο Σύστημα και να περιέχει, πέραν των στοιχείων της, τον 
κωδικό του αντισυμβαλλόμενου Μέλους, το οποίο ειδοποιείται με σχετικό 
μήνυμα από το Σύστημα για την ανάγκη αποδοχής της εντολής. 
ii) Η αποδοχή της εντολής πώλησης πρέπει να λάβει χώρα από το 
αντισυμβαλλόμενο Μέλος εντός πέντε (5) λεπτών από την εισαγωγή της 
εντολής πώλησης, διαφορετικά η σχετική εντολή ακυρώνεται αυτόματα. 
Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να μεταβάλλει την ως άνω προθεσμία 
αποδοχής. 
β) του ιδίου Μέλους, η διενέργειά του λαμβάνει χώρα με εισαγωγή στο 
Σύστημα των αντίθετων εντολών από το Μέλος και ταύτιση αυτών. Οι 
εντολές για τη διενέργεια του πακέτου είναι υποχρεωτικά οριακές. Η τιμή 
της εντολής δεν απαιτείται να ακολουθεί έγκυρο βήμα τιμής.  Το Χ.Α. 
μπορεί με Απόφασή του να θέτει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια απλών πακέτων, ενδεικτικά αναφορικά με την τιμή της 
συναλλαγής, τα όρια απόκλισης από την εν λόγω τιμή ή και τις τυχόν 
εξαιρέσεις από την εφαρμογή των σχετικών ορίων.194 
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ζ.γ. Μέθοδος 6-2: Πακέτα διακανονισμού.195 Ως πακέτο διακανονισμού 
Μεθόδου 6-2 νοείται η προσυμφωνημένη συναλλαγή της § 2.3.8.2. που 
διενεργεί Μέλος για την αγορά Κινητών Αξιών με σκοπό την κάλυψη 
υποχρεώσεών του παράδοσης από συναλλαγές που διενεργεί για 
πελάτες ή για ίδιο λογαριασμό στην Αγορά Αξιών. Πακέτο διακανονισμού 
μπορεί να διενεργείται και για λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε. ή 
αντισυμβαλλομένων Μελών της προς κάλυψη υποχρεώσεων παράδοσης 
από συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων. Το πακέτο διακανονισμού δεν 
υπόκειται σε κανένα περιορισμό ως προς την αξία του. Στο πακέτο 
διακανονισμού εφαρμόζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι: 
α) Η συναλλαγή του πακέτου διενεργείται σε περιόδους που καθορίζονται 
με Απόφαση του Χ.Α. 
β) Αγοραστής είναι υποχρεωτικά Μέλος που ενεργεί προς κάλυψη 
υποχρεώσεών του παράδοσης από συναλλαγές στην Αγορά Αξιών ή 
που ενεργεί για λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε. ή αντισυμβαλλομένων Μελών 
της προς κάλυψη υποχρεώσεων παράδοσης από συναλλαγές 
Παραγώγων. 
γ) Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την αξία ή τον αριθμό των Κινητών 
Αξιών που μεταβιβάζονται μέσω του πακέτου. 
δ) Η συναλλαγή του πακέτου διενεργείται με την εισαγωγή από τα 
αντισυμβαλλόμενα Μέλη και την καταχώρηση στο Σύστημα των 
εκατέρωθεν αντίθετων εντολών. 
    Για τις ανάγκες κάλυψης υποχρεώσεων από εκπρόθεσμη εκκαθάριση, 
το Χ.Α. μπορεί να καθορίζει με Απόφασή του πακέτα με ενσωματωμένα 
τα δικαιώματα της ημέρας κατά την οποία έχει διενεργηθεί η προς 
κάλυψη συναλλαγή. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πακέτα μπορούν να 
διενεργούνται, ακόμη και όταν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ημέρας διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής και της ημέρας 
διενέργειας του πακέτου έχει λάβει χώρα εταιρική πράξη.  Το Χ.Α. μπορεί 
να καθορίζει με Απόφασή του το είδος των πακέτων της παρούσας 
Μεθόδου και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.196 
ζ.δ. Μέθοδος 6-3: Πακέτο αποκατάστασης.197  Σε περίπτωση που το 
Μέλος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή χρημάτων 
από ίδια διαθέσιμα ή για παράδοση Κινητών Αξιών μέσω της διενέργειας 
συμβάσεων επαναγοράς του Χ.Α. (STRAs), η δε παραπάνω εκπλήρωση 
οφείλεται σε έλλειψη οδηγιών που οδήγησαν σε παράλειψη 
γνωστοποίησης ή σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση λογαριασμού χειριστή 
από το θεματοφύλακα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 

                                                           
195 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.3.8.3., σελ. 61 
196 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 214 επ.  
197 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.3.8.4., σελ. 62 
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εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε., το Μέλος μπορεί να προβεί σε πακέτο 
Μεθόδου 6-3 μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα (Τ+5) μετά την ημέρα της 
συναλλαγής (Τ), που διακανονίστηκε είτε από ίδια διαθέσιμα είτε μέσω 
της κατάρτισης συμβάσεων επαναγοράς (STRAs). Ως πακέτο 
αποκατάστασης νοείται η προσυμφωνημένη συναλλαγή της § 2.3.8.2., με 
την οποία το Μέλος, που διακανόνισε σύμφωνα με τον κανονισμό 
εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε. είτε (α) μία συναλλαγή αγοράς της 
προηγούμενης παραγράφου με ίδια διαθέσιμα, είτε (β) μία συναλλαγή 
πώλησης της προηγούμενης παραγράφου με Κινητές Αξίες που αγόρασε 
με σύμφωνο επαναπώλησης μέσω της Αγοράς Παραγώγων , 
διενεργώντας σχετική σύμβαση επαναγοράς (STRAs), πωλεί προς ή 
αγοράζει από τον επενδυτή τις Κινητές Αξίες της αρχικής συναλλαγής 
αγοράς ή πώλησης που έχει διακανονιστεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον κανονισμό εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε. Για τη 
διενέργεια πακέτων αποκατάστασης εφαρμόζονται οι παρακάτω ειδικοί 
όροι: 
α) Πωλητής είναι υποχρεωτικά Μέλος που διακανόνισε αγορά με ίδια 
διαθέσιμα ή αγοραστής είναι υποχρεωτικά Μέλος, που διακανόνισε 
πώληση με Κινητές Αξίες που αγόρασε με σύμφωνο επαναπώλησης από 
συμφωνία για διενέργεια σύμβασης επαναγοράς (STRAs) μέσω της 
Αγοράς Παραγώγων. 
β) Το πακέτο αποκατάστασης διενεργείται μεταξύ ενός μόνο αγοραστή 
και ενός μόνο πωλητή, 
από τους οποίους ο ένας είναι Μέλος και ενεργεί υποχρεωτικά για ίδιο 
λογαριασμό. 
γ) Ο αριθμός και το είδος των μεταβιβαζόμενων Κινητών Αξιών 
ταυτίζονται υποχρεωτικά με τον αριθμό και το είδος των Κινητών Αξιών 
που εκκαθαρίστηκαν από το Μέλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κανονισμό εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε.. Εάν μεταξύ της εκκαθάρισης της 
αρχικής συναλλαγής και της διενέργειας του πακέτου αποκατάστασης 
λάβει χώρα εταιρική πράξη που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του 
αριθμού των μετοχών, ο αριθμός των μεταβιβαζόμενων Κινητών Αξιών 
υποχρεωτικά αντιστοιχεί στον αριθμό των τίτλων που εκκαθαρίστηκαν 
από το Μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε. 
δ) Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την αξία ή τον αριθμό των Κινητών 
Αξιών που μεταβιβάζονται μέσω του πακέτου. 
    Μέλος, το οποίο διενήργησε πακέτο αποκατάστασης χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της § 2.3.8.4. του Κανονισμού του Χ.Α., 
καταβάλλει στο Χ.Α. ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της 
αξίας του πακέτου αποκατάστασης.198 

                                                           
198 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 214 επ.  
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ζ.ε. Μέθοδοι 7 και 8.199 Η Μέθοδος 7 περί προσυμφωνημένων 

συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων και η Μέθοδος 8 περί συμβάσεων 

Repos δεν αφορούν την Αγορά Αξιών.  

 

10.4. Μονάδα διαπραγμάτευσης200 

    Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών στην περίπτωση των Κινητών Αξιών μονάδα διαπραγμάτευσης 

είναι το ένα (1) τεμάχιο.  

   Παλαιότερα, η κατά κανόνα μονάδα διαπραγμάτευσης201 στις 

χρηματιστηριακές πωλήσεις μετοχών ήταν η ποσότητα των 10 μετοχών 

με κάποιες εξαιρέσεις, όπως οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος (ανά 

1 μετοχή), της Εθνικής Τράπεζας (ανά 5 μετοχές) και ορισμένων 

εταιρειών (ανά 25 μετοχές). Επίσης, υπήρχε η έννοια «ρετάλι», η οποία 

δήλωνε την ποσότητα των μετοχών που ήταν μικρότερη από την 

προβλεπόμενη μονάδα διαπραγμάτευσης. Τα ρετάλια 

διαπραγματεύονταν ξεχωριστά από τις υπόλοιπες μετοχές χωρίς, όμως, 

να επηρεάζουν την τιμή τους. Πλέον, βέβαια, και στις μετοχές η μονάδα 

διαπραγμάτευσης είναι το ένα τεμάχιο, δηλαδή η μία μετοχή.202  

 

10.5 Όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών των Κινητών Αξιών στο 

Χ.Α.203 

   Αρχικά, τα όρια διακύμανσης τιμών στο Χ.Α. καθορίζονται από τον 

Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές Αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.    

   Κατά συνέπεια ο Κανονισμός του Χ.Α. προβλέπει πως το Χ.Α. μπορεί 

να εφαρμόζει όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών στις Αγορές του, 

                                                           
199 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.3.9. και §2.3.10., σελ. 63 επ. και 65 επ. αντιστοίχως 
200 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.1.10., σελ. 40 
201 Π.Α. Κιόχος – Γ.Δ. Παπανικολάου, Α.Π. Κιόχος, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών 

– Διεθνή Χρηματιστήρια, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001, σελ 206 
202 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 115  
203 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.6.3., σελ. 81 
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καθορίζοντας τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής τους σε σχετική 

Απόφασή του. Συνακόλουθα, στην Αγορά Αξιών υφίστανται όρια 

διακύμανσης τιμών που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε Απόφαση του Χ.Α. 

    Ως όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών ορίζεται το εύρος τιμών εντός 

του οποίου επιτρέπεται να κινηθούν οι τιμές ορισμένης Κινητής Αξίας 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα όρια διακύμανσης τιμών Κινητής 

Αξίας προσδιορίζονται ως ποσοστά απόκλισης από την τιμή εκκίνησης 

αυτής ή τυχόν άλλη τιμή που ορίζεται ως τιμή αναφοράς. Σε περίπτωση 

διαπραγμάτευσης Κινητής Αξίας χωρίς όρια, η τιμή της μπορεί να 

μεταβάλλεται απεριόριστα. Τα όρια διακύμανσης τιμών μπορεί να είναι 

στατικά ή κλιμακούμενα. Τα στατικά όρια προσδιορίζονται με βάση την 

τιμή αναφοράς και παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. Τα κλιμακούμενα όρια διευρύνονται αυτόματα κάθε φορά 

που στη μέγιστη ή στην ελάχιστη τιμή του ορίου παραμένουν 

ανεκτέλεστες εντολές αγοράς ή πώλησης στις καλύτερες τιμές αγοράς ή 

πώλησης αντίστοιχα για συγκεκριμένο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα.  Το Χ.Α. μπορεί να θέτει όρια ημερήσιας διακύμανσης ανά 

Κατηγορία ένταξης των Κινητών Αξιών, ανά είδος Κινητής Αξίας ή και ανά 

χρηματιστηριακό δείκτη. 

     Στις περιπτώσεις προσαρμογής της τιμής εκκίνησης λόγω εταιρικών 
πράξεων, ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό των ορίων ημερήσιας 
διακύμανσης τιμών λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή με βάση την 
εταιρική πράξη. Ειδικά στις περιπτώσεις: 
α) αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρίας με καταβολή 
μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, 
β) έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από εισηγμένη εταιρία με 
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, 
γ) συγχώνευσης με απορρόφηση μη εισηγμένης από εισηγμένη εταιρία, 
δ) συγχώνευσης με απορρόφηση εισηγμένης από εισηγμένη εταιρία, 
ε) συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων από τις παραπάνω περιπτώσεις, 
στ) συνδυασμού μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω περιπτώσεις 
με κάποια άλλη εταιρική πράξη, και μόνο για την πρώτη ημέρα 
διαπραγμάτευσης με προσαρμοσμένη τιμή, η τιμή αναφοράς για τον 
υπολογισμό των ορίων διακύμανσης της τιμής ορίζεται ως εξής: 
i) Τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό του θετικού πρώτου ορίου 
διακύμανσης είναι η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ της τιμής κλεισίματος της 
προηγούμενης συνεδρίασης και της προκύπτουσας προσαρμοσμένης 
τιμής. 
ii) Τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό του αρνητικού πρώτου ορίου 
διακύμανσης είναι η μικρότερη τιμή μεταξύ της τιμής κλεισίματος της 
προηγούμενης συνεδρίασης και της προκύπτουσας προσαρμοσμένης 
τιμής. 
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    Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών δεν ισχύουν κατά τις πρώτες 
τρεις (3) ημέρες διαπραγμάτευσης στις εξής περιπτώσεις: 
α) εισαγωγής στη διαπραγμάτευση μετοχών εταιριών που εισάγουν για 
πρώτη φορά μετοχές τους στο ΧΑ. και 
β) επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών οι οποίες τελούσαν σε καθεστώς 
αναστολής διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα που ορίζεται από το 
Χ.Α. με Απόφασή του. 
    Σε περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης Μεριδίων Δ.Α.Κ., τα οποία 
τελούσαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, η τιμή εκκίνησης 
επί της οποίας υπολογίζονται τα όρια ημερήσιας διακύμανσης είναι η τιμή 
της καθαρής αξίας του Μεριδίου (nav/unit) της προηγούμενης ημέρας. 
   Παράλληλα, σύμφωνα με την Απόφαση  18/291/22.01.2004 του Δ.Σ. 

της Ε.Κ. για τις μετοχές υπό καθεστώς συνεχούς διαπραγμάτευσης το 

μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους είναι κλιμακούμενο. 

Το πρώτο όριο διακύμανσης της τιμής είναι +/-10% επί της τιμής 

αναφοράς, ήτοι τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης 

του ΧΑ. Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης 

στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές 

αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer-ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της 

ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +20% ή -20% 

αντίστοιχα. Η ανωτέρω επέκταση δεν ισχύει για τις μετοχές που ανήκουν 

στον δείκτη τιμών FTSE/ASE20, οι οποίες μετά τη διάσπαση του πρώτου 

ορίου κυμαίνονται απεριόριστα.  

2.Για τις μετοχές που διαπραγματεύονται στο Μοντέλο Δημοπρασιών, το 

όριο ημερήσιας διακύμανσής τους είναι το + 12% ή -12%.  

3.Δεν ισχύουν τα όρια ημερήσιας διακύμανσης της παραγράφου 1 για τα 

δικαιώματα, για όλη την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καθώς και κατά 

τις πρώτες τρεις (3) ημέρες διαπραγμάτευσης στις δύο παρακάτω 

περιπτώσεις: α) εισαγωγής στη διαπραγμάτευση μετοχών εταιριών που 

εισάγουν για πρώτη φορά μετοχές τους στο ΧΑ, β) 

επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών οι οποίες τελούσαν σε καθεστώς 

αναστολής διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα ανώτερο των τριών 

(3) μηνών.204 

 

10.6. Πίνακες Διαπραγμάτευσης Χρηματιστηρίου Αξιών205  

                                                           
204 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 114  
205 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.3.12., σελ. 69 επ. 
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   Στο Σύστημα ανά Αγορά του Χ.Α. και αναλόγως των Μεθόδων που 

ισχύουν σε αυτή, δημιουργούνται, με διαβίβαση των αντίστοιχων εντολών 

για κάθε ημέρα συναλλαγών πίνακες διαπραγμάτευσης.206 

Πίνακες διαπραγμάτευσης Αγοράς Αξιών.207 Για την Αγορά Αξιών 

δημιουργούνται οι παρακάτω πίνακες: 

α) Βασικός Πίνακας (Main Board). Στο Βασικό Πίνακα μπορούν να 
οριστούν η Μέθοδος 1, 2, και 3. Ο Βασικός Πίνακας λειτουργεί ως το 
Βιβλίο Εντολών της Αγοράς Αξιών. 
β) Πίνακας Ειδικών Όρων (Special Terms Board). Στον Πίνακα Ειδικών 
Όρων μπορεί να οριστεί η Μέθοδος 4. 
γ) Πίνακας Εκποιήσεων (Forced Sales Board) Στον Πίνακα Εκποιήσεων 
μπορούν να ορισθεί η Μέθοδος 4 και 5. 
δ) Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών (Pre-agreed Trading 
Board). Στον Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών μπορούν να 
οριστούν όλες οι Μέθοδοι 6-1, 6-2, 6-3, 6-4. 
    Με τη λήξη της περιόδου ή των περιόδων κάθε Πίνακα, οι εντολές που 
περιέχονται σε αυτόν και δεν είναι διαρκείας ακυρώνονται.  Στο Βασικό 
Πίνακα, οι εντολές εμφανίζονται ανά επίπεδο τιμής, αφού αθροιστούν 
από το 
Σύστημα οι όγκοι των εντολών που έχουν την ίδια τιμή (βάθος τιμής – 
price depth). Τα είδη των εντολών που επιτρέπονται στο Βασικό Πίνακα 
είναι τα εξής: 
α) Τιμή εντολής: LMT, MKT, ATO, ATC. 
β) Όγκος εντολής: σε πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης. 
γ) Συνθήκη εντολής: FAS, STOP, FOK, IOC, κενό. 
δ) Διάρκεια εντολής: GFD, GTC, GTD. 
(4) Στον Πίνακα Ειδικών Όρων οι εντολές εμφανίζονται καθεμία 
ξεχωριστά, ενώ το Βάθος Εντολών είναι απεριόριστο. Τα είδη των 
εντολών που επιτρέπονται στον Πίνακα Ειδικών Όρων είναι τα εξής: 
α) Τιμή εντολής: LMT. 
β) Όγκος εντολής: σε πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης και ο 
ανακοινώσιμος αριθμός τεμαχίων να είναι ίσος με το συνολικό αριθμό 
τεμαχίων. 
γ) Συνθήκη εντολής: AON, MF, MO 
δ) Διάρκεια εντολής: GFD. 
(5) Ο Πίνακας Εκποιήσεων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 
διενέργεια εκποιήσεων Κινητών Αξιών σύμφωνα με τη Μέθοδο 5. 
(6) Ο Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη διενέργεια προσυμφωνημένων συναλλαγών με τις 
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Μεθόδους 6-1 έως 6-4. Οι συναλλαγές που διενεργούνται στον 
παραπάνω πίνακα δεν τροποποιούν τις εμφανιζόμενες στο Σύστημα 
πληροφορίες, για την ελάχιστη – μέγιστη τιμή, την τιμή κλεισίματος, τους 
χρηματιστηριακούς δείκτες και κατ’ επέκταση τις δημοσιευόμενες στο 
Η.Δ.Τ. αντίστοιχες τιμές.  
 

 

10.7. Διάρκεια συνεδριάσεων στο Χ.Α.Α.208 

   Οι χρηματιστηριακές αγορές λειτουργούν κάθε εργάσιμη μέρα. 

Ειδικότερα για την Αγορά Αξιών, η διαπραγμάτευση των εισηγμένων 

κινητών αξιών, ανά Κατηγορία στην οποία έχουν κατανεμηθεί κατά την 

εισαγωγή τους, γίνεται αποκλειστικά κατά τις ώρες και τις ημέρες της 

συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών. Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης είναι πέντε 

ώρες. Μάλιστα, η συνεδρίαση για κάθε Κατηγορία, γίνεται ταυτόχρονα με 

τις άλλες, αλλά σε ξεχωριστές τεχνικά, ηλεκτρονικές αγορές. 

   Το Χ.Α. εξειδίκευσε την παραπάνω χρονική διάρκεια (περίοδο) των 

συνεδριάσεων της Αγοράς Αξιών, καθορίζοντας με την υπ’ αριθμ. 

30/24.11.2005 Απόφαση του Δ.Σ., τα συγκεκριμένα χρονικά όρια της 

συνεδρίασης του από 11:15 έως 17:00. Η εξειδίκευση μάλιστα προχωρά 

περισσότερο. Η Απόφαση κατανέμει τον παραπάνω χρόνο – ξεχωριστά 

για κάθε Κατηγορία της Αγοράς Αξιών – μεταξύ των διαφορετικών 

μεθόδων (μοντέλων) διαπραγμάτευσης που προβλέπονται για κάθε 

Κατηγορία στον Κανονισμό. 

 

 

10.8. Οι Κατηγορίες των μετοχών προς χρηματιστηριακή πώληση 

στο Χ.Α.209 

   Στην §8.9. αναφέραμε συνοπτικά τον τρόπο εισαγωγής των 

χρηματιστηριακών αντικειμένων στη Αγορά Αξιών του Χ.Α. Παρ’ όλα αυτά 

κρίνεται σκόπιμο να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο σημείο αυτό στην 

εισαγωγή των μετοχών στην Αγορά Αξιών και τη συνακόλουθη 

κατηγοριοποίησή τους, καθώς πέρα του γεγονότος ότι καταλαμβάνουν το 

                                                           
208 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008  
209 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2., σελ. 101 επ. 



[124] 
 

μεγαλύτερο όγκο των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α.Α., 

αποτελούν επίσης ιδιαίτερη περίπτωση. 

   Επομένως, η πρωτογενής εισαγωγή Κινητών Αξιών εκδοτών στην 

Αγορά Αξιών και η ένταξή τους στις Κατηγορίες Μεσαίας & Μικρής 

Κεφαλαιοποίησης, Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, Διαπραγματεύσιμων 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, 

διενεργείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 

παρακάτω ανάλογα με την περίπτωση. Ως εκδότες νοούνται για τις 

ανάγκες του παρόντος τα πρόσωπα όπως προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία που εισάγουν Κινητές Αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Για 

την εισαγωγή Κινητών Αξιών στην Αγορά Αξιών και την ένταξη στις 

παραπάνω κατηγορίες απαιτείται απόφαση του Χ.Α. που λαμβάνεται 

σύμφωνα με όσα θα εκτεθούν αμέσως μετά.  Τόσο κατά την εισαγωγή 

μετοχών όσο και κατά την τακτική αναθεώρηση, οι προνομιούχες μετοχές 

εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με τις κοινές μετοχές του εκδότη. 

α. Προϋποθέσεις Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης.210 Για την πρωτογενή εισαγωγή μετοχών στην 
Αγορά Αξιών και την ένταξή τους στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης211 πρέπει, επιπλέον των προϋποθέσεων του ν. 
3371/2005, να πληρούνται σωρευτικά και οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
i) Ίδια Κεφάλαια 
   Τα ίδια κεφάλαια του εκδότη πρέπει να είναι κατά την υποβολή της 
αίτησης εισαγωγής τουλάχιστον τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε 
ενοποιημένη βάση ή, σε περίπτωση που δεν ενοποιούνται άλλες εταιρίες, 
σε ατομική βάση. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την εισαγωγή 
συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη 
εισηγμένες. 
ii). Οικονομικές καταστάσεις 
   Ο εκδότης πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει προς δημοσίευση, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του για τις τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικές 
χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής. Για αλλοδαπούς 
εκδότες η δημοσίευση πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. ή, προκειμένου για εκδότες τρίτης χώρας, και με άλλα 
ισοδύναμα λογιστικά πρότυπα (όπως ενδεικτικά με τα US GAAP) κατά τις 
κείμενες διατάξεις. 
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    Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό 
ελεγκτή. Αν η εταιρεία καταρτίζει και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, ισχύει το ίδιο και για τις καταστάσεις αυτές, αλλά και για τις 
καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, με 
βάση τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, της τελευταίας πριν την 
υποβολή της αίτησης δημοσιευμένης χρήσης. 
   Εκδότες που έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για λιγότερες 
των τριών οικονομικών χρήσεων εισάγονται μόνον ύστερα από έγκριση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
iii). Κερδοφορία 
    Ο εκδότης πρέπει να εμφανίζει κατ’ ελάχιστον κέρδη προ φόρων και 
δικαιωμάτων μειοψηφίας τριετίας ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων 
(4.000.000) ευρώ και όχι λιγότερα από ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ ανά έτος, ή EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) τριετίας τουλάχιστον έξι 
εκατομμυρίων (6.000.000) ευρώ και όχι λιγότερο από ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ ανά έτος, σε ενοποιημένη βάση ή 
σε ατομική, εφόσον δεν ενοποιεί άλλες εταιρίες. 
    Η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται: 
α) στους εκδότες οι οποίοι δυνάμει ειδικών διατάξεων υποχρεούνται να 
υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α. εντός ορισμένου χρονικού 
διαστήματος και σε αυτούς που λαμβάνουν έγκριση από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την § 3.1.2.1.2. (3). 
β) στους εκδότες με κεφαλαιοποίηση (εκτιμώμενη τιμή εισαγωγής επί τον 
αριθμό των μετοχών προς εισαγωγή κατά τον χρόνο λήψης της 
απόφασης για την εισαγωγή) άνω των τριακοσίων εκατομμυρίων 
(300.000.000) ευρώ, μετά από απόφαση του Χ.Α. 
γ) για την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας 
κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες 
δ) στους εκδότες με μετοχές δευτερογενώς εισαγόμενες στην Αγορά 
Αξιών του Χ.Α. μετά από απόφαση του Χ.Α. 
iv) Διασπορά 
   Ο εκδότης πρέπει να έχει επαρκή διασπορά των μετοχών του στο 
κοινό, το αργότερο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για την εισαγωγή 
τους. Η διασπορά θεωρείται επαρκής στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) όταν οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι κατανεμημένες στο 
ευρύ κοινό σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και ειδικότερα κατανέμονται 
σε τουλάχιστον δύο χιλιάδες (2.000) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν 
κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των 
μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή, ή 
β) όταν, για εκδότες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη 
του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, κατανέμονται μετοχές 
κατά ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των 
μετοχών σε δέκα χιλιάδες (10.000) τουλάχιστον πρόσωπα από τα οποία 
κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του 
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συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή. Ειδικά και 
προκειμένου για τις Α.Ε.Ε.Χ., ο ελάχιστος αριθμός των προσώπων, στα 
οποία γίνεται η κατανομή μετοχών σύμφωνα με τις προηγούμενες 
περιπτώσεις α) και β), είναι τριακόσια (300). 
    Για την εκτίμηση της επάρκειας της διασποράς δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη που κατέχουν: μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του, διευθυντικά στελέχη αυτού, συγγενείς 
πρώτου βαθμού των υφιστάμενων μετόχων, που κατέχουν άμεσα ή 
έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού 
κεφαλαίου του, και των διευθυντικών στελεχών του, ή υφιστάμενοι 
μέτοχοι που απέκτησαν μετοχές κατά το ημερολογιακό έτος που 
προηγείται της υποβολής της αίτησης, εκτός αν πρόκειται για θεσμικούς 
επενδυτές ή εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών. 
   Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών 
χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά, σύμφωνα με την § 
3.1.2.1.4. (1) των μετοχών στο ευρύ κοινό κατά το χρόνο λήψης της 
απόφασης για την εισαγωγή τους, εφόσον έχει επιτευχθεί διασπορά σε 
ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον για την επίτευξη 
της διασποράς μετά την εισαγωγή χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της § 
2.5.2. Κανονισμός ΧΑ. 
   Εάν οι μετοχές του εκδότη τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ήδη σε άλλες, 
εκτός Ελλάδος, οργανωμένες αγορές κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων 
χωρών ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση παράλληλα και 
σε άλλες τέτοιες αγορές, για την πλήρωση του κριτηρίου διασποράς της § 
3.1.2.1.4. (1) λαμβάνεται υπόψη και η υφιστάμενη διασπορά στις σχετικές 
αγορές ή η διασπορά που θα επιτευχθεί στις σχετικές αγορές, αντίστοιχα. 
Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει σύμφωνα με τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. να 
έχουν κατανεμηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας μετοχές κατά 
ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των μετοχών 
σε εκατό (100) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν πρέπει να κατέχει 
ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των μετοχών 
των οποίων ζητείται η εισαγωγή. 
    Κατά την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας 
κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες, το Χ.Α. κρίνει το επαρκές της 
διασποράς των μετοχών στο κοινό σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην Ενότητα 5. 
v)  Φορολογικός έλεγχος 
    Ο εκδότης πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά, για όλα τα φορολογικά 
αντικείμενα, για όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί, κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, 
πλην της τελευταίας. Αν ο εκδότης υποχρεούται να καταρτίζει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση φορολογικού 
ελέγχου καταλαμβάνει και τις εταιρίες που όφειλαν να περιληφθούν στην 
τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης ενοποίηση, με βάση τη μέθοδο 
της ολικής ενσωμάτωσης για τις χρήσεις στις οποίες καταρτίζονται 
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ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πλην της τελευταίας. Αν ο εκδότης 
ή η 
εταιρία που κατά τα προηγούμενα εδάφια πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά 
δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισμένο 
ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική 
έκθεση για τις τυχόν φορολογικές της υποχρεώσεις. 
vi) Εταιρική διακυβέρνηση 
   Ο εκδότης πρέπει να συμμορφώνεται προς τις κείμενες διατάξεις για 
την εταιρική διακυβέρνηση. 
vii) Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών 
    Μέτοχοι που κατά το χρόνο έγκρισης της εισαγωγής των μετοχών στην 
Αγορά Αξιών συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό 
(5%) στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη επιτρέπεται να μεταβιβάσουν 
κατά το πρώτο (1ο) έτος μετά την εισαγωγή μετοχές που αντιστοιχούν 
κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό είκοσι πέντε (25%) του συνόλου των 
μετοχών τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής ή οιονεί καθολικής 
διαδοχής ή κληροδοσίας, μεταβιβάσεων μεταξύ μετόχων που εμπίπτουν 
στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, μεταβιβάσεων πακέτου μετοχών 
σε στρατηγικό επενδυτή που αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να μη 
μεταβιβάσει μετοχές καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων στο 
προηγούμενο εδάφιο ή μεταβιβάσεων σε Μέλος που ενεργεί ως Ειδικός 
Διαπραγματευτής. 
    Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε 
περίπτωση μεταφοράς των μετοχών του εκδότη σε άλλη κατηγορία της 
Αγοράς Αξιών. Το Χ.Α. μπορεί να ορίζει με Απόφασή του κάθε θέμα 
σχετικό με την υποχρέωση μη μεταβίβασης των μετοχών, όπως ιδίως τη 
διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άρση της 
απαγόρευσης μεταβίβασης. 
viii) Ειδικός Σύμβουλος (Sponsor) 
    Ο εκδότης πρέπει να ορίσει Μέλος της Αγοράς Αξιών με δικαίωμα 
παροχής υπηρεσιών αναδόχου σε δημόσια προσφορά ως Ειδικό 
Σύμβουλο (sponsor) αυτού για τα δύο (2) έτη που ακολουθούν την αρχική 
εισαγωγή. Ο Ειδικός Σύμβουλος υποχρεούται: 
α) να έχει λάβει άδεια Ειδικού Διαπραγματευτή επί της σχετικής μετοχής 
και να προβαίνει στην εισαγωγή ζεύγους εντολών αγοράς και πώλησης 
(quote) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2.4.1. (7) εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στον Κανονισμό. 
β) να εκδώσει μία ανάλυση για τον εκδότη με τη συμπλήρωση δώδεκα 
(12) μηνών διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. και 
(γ) να προβαίνει σε δύο (2) παρουσιάσεις του εκδότη ετησίως σε 
επενδυτές στο Χ.Α. 
    Οι υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν σε 
περίπτωση μεταφοράς των μετοχών του εκδότη σε άλλη κατηγορία της 
Αγοράς Αξιών. 
ix) Δημιουργία ομίλου 
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   Για την έγκριση εισαγωγής μετοχών εκδότη, το Χ.Α. μπορεί, αν κρίνει 
ότι η δραστηριότητα του εκδότη που έχει υποβάλει αίτηση εισαγωγής των 
μετοχών του δεν παρουσιάζει συνοχή και πληρότητα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται κίνδυνος για το επενδυτικό κοινό, να ζητήσει την εξαγορά 
συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 
εταιριών ή και εταιριών που έχουν την ίδια μετοχική σύνθεση, από τον 
εκδότη ή την απορρόφηση συγκεκριμένων εταιριών ή κλάδων των 
συνδεδεμένων κατά τα άνω με τον εκδότη που υπέβαλε την αίτηση 
εταιριών ή ακόμη πρόσθετες διασφαλίσεις που θεωρεί απαραίτητες για τη 
προστασία του συμφέροντος του επενδυτικού κοινού. Για την 
πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών, το Χ.Α. μπορεί να τάσσει εύλογη 
προθεσμία, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας θα απορρίπτεται η 
αίτηση εισαγωγής. 
x) Αξιολόγηση καταλληλότητας εκδότη 
   Για την έγκριση αίτησης εισαγωγής, το Χ.Α. μπορεί να ζητά και να 
αξιολογεί πρόσθετα στοιχεία ως προς την καταλληλότητα των μετοχών 
του εκδότη για εισαγωγή τους στη συγκεκριμένη αγορά, ιδίως ως προς 
την οικονομική κατάστασή τους, τον κλάδο δραστηριότητας και την 
πορεία του, τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την 
ποιότητα των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση αυτή 
γίνεται με βάση τα δεδομένα που γνωστοποιούνται στο Χ.Α. με το 
ερωτηματολόγιο καταλληλότητας και το έντυπο του εταιρικού προφίλ, τα 
οποία υποβάλλονται σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Χ.Α. κατά την 
έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής. 
xi) Ελάχιστη αξία προς διάθεση μετοχών 
   Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς, η συνολική αξία των προς 
διάθεση μετοχών πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο εκατομμύρια 
(2.000.000) ευρώ. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση 
δευτερογενούς ή παράλληλης εισαγωγής. 
β. Προϋποθέσεις Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης212 
   Για την πρωτογενή εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών και την 
ένταξή τους στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης213 πρέπει να 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της § 3.1.2.1. και επιπλέον οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες υπολογίζονται σε ενοποιημένη ή 
ατομική βάση, ανάλογα με την περίπτωση: 
i) Ίδια κεφάλαια 
   Τα ίδια κεφάλαια του εκδότη πρέπει να είναι κατά την υποβολή της 
αίτησης εισαγωγής τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) 
ευρώ. 
ii) Κερδοφορία 

                                                           
212 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.2., σελ. 104 επ. 
213 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 

«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 111 επ.  
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   Ο εκδότης πρέπει να εμφανίζει κατ’ ελάχιστον κέρδη προ φόρων 
τριετίας ύψους δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ και όχι λιγότερα 
από τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ ανά έτος, ή EBITDA τριετίας 
τουλάχιστον δεκαέξι εκατομμυρίων (16.000.000) ευρώ και όχι λιγότερα 
από τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ ανά έτος. Η προϋπόθεση 
αυτή δεν  εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκδοτών οι μετοχές των οποίων 
εισάγονται στην Αγορά Αξιών κάνοντας χρήση της εξαίρεσης από την 
κερδοφορία σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (δ) της § 3.1.2.1.3. 
(2). 
iii) Κεφαλαιοποίηση 
   Η συνολική κεφαλαιοποίηση του εκδότη πρέπει να είναι τουλάχιστον 
εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, όπως διαμορφώνεται 
με βάση τη μικρότερη τιμή του εύρους τιμών της δημόσιας προσφοράς. 
iv) Εξαίρεση 
   Οι προϋποθέσεις των §§ 3.1.2.1.7. και 3.1.2.1.8. δεν εφαρμόζονται 
στην περίπτωση εκδοτών που πληρούν τους όρους των §§ 3.1.2.2.1. και 
3.1.2.2.2. 
γ. Τακτική αναθεώρηση της ένταξης στις Κατηγορίες Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης & Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης214 
   Η ένταξη των μετοχών στις Κατηγορίες Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και 
Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης υπόκειται σε τακτική εξαμηνιαία 
αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση απαιτείται απόφαση του Χ.Α. που 
λαμβάνεται εντός των μηνών Οκτωβρίου και Απριλίου, εκτός εάν ορίζεται 
από το Χ.Α. μετά από σχετική ανακοίνωση διαφορετική ημερομηνία. Οι 
αλλαγές που προκύπτουν από την αναθεώρηση εφαρμόζονται κατά την 
ημερομηνία ισχύος των αλλαγών τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης που 
λαμβάνουν χώρα ως προς τη σύνθεση των δεικτών FTSE/X.A. Σε 
περίπτωση μεταφοράς της μετοχής από τη μία κατηγορία στην άλλη, 
μεταφέρεται υποχρεωτικά σε αυτή και κάθε άλλο είδος της μετοχής του 
ιδίου εκδότη. Ως προς την αναθεώρηση της ένταξης στις παραπάνω 
κατηγορίες εφαρμόζονται τα κριτήρια των επομένων παραγράφων. 
γ.α. Μεταφορά από Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση σε Μεγάλη 
Κεφαλαιοποίηση215 
   Η μεταφορά μετοχής από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 
διενεργείται κατά την πρώτη αναθεώρηση, κατά την οποία διαπιστώνεται 
ότι η μετοχή πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Η συνολική της κεφαλαιοποίηση είναι μεγαλύτερη από εκατό 
εκατομμύρια (100.000.000) 
ευρώ. 
β) Η διασπορά της είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%). 

                                                           
214 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.3., σελ. 105 
215 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.3.1., σελ. 105 
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γ) Η μετοχή δεν έχει, κατά το προηγούμενο της αναθεώρησης εξάμηνο, 
σταθμισμένη κυκλοφοριακή ταχύτητα μεγαλύτερη του διακόσια τοις εκατό 
(200%). 
γ.β. Μεταφορά από Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση σε Μεσαία και Μικρή 
Κεφαλαιοποίηση216 
   Η μεταφορά μετοχής από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 
στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης διενεργείται στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
α) Εφόσον διαπιστωθεί ότι σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις η μετοχή 
πληροί ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 
i) H διασπορά της είναι μικρότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) και 
μεγαλύτερη από δεκαοκτώ τοις εκατό (18%). 
ii) Η μέση κεφαλαιοποίησή της είναι μικρότερη των εκατό εκατομμυρίων 
(100.000.000) ευρώ και μεγαλύτερη από ενενήντα πέντε εκατομμύρια 
(95.000.000) ευρώ. Η μεταφορά πραγματοποιείται ακόμα και αν το 
κριτήριο είναι διαφορετικό σε κάθε αναθεώρηση. 
β) Εφόσον κατά την πρώτη τακτική αναθεώρηση διαπιστωθεί ότι η 
μετοχή πληροί ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 
i) Η διασπορά της είναι μικρότερη από δεκαοκτώ τοις εκατό (18%). 
ii) Η μέση κεφαλαιοποίηση εξαμήνου είναι μικρότερη από ενενήντα πέντε 
εκατομμύρια (95.000.000) ευρώ.19 
γ.γ. Ειδικές ρυθμίσεις217 
   Η ένταξη μετοχής στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης γίνεται με 
τη σύμφωνη γνώμη του εκδότη. Οι εκδότες που εντάσσονται στην 
κατηγορία αυτή υπόκεινται στις πρόσθετες υποχρεώσεις της § 4.1.4.3. 
Κατά την αναθεώρηση το κριτήριο της κεφαλαιοποίησης εξετάζεται με 
βάση το μέσο όρο κεφαλαιοποίησης του προηγούμενου της 
αναθεώρησης εξαμήνου. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως προηγούμενο 
της αναθεώρησης εξάμηνο νοείται, για μεν το α΄ εξάμηνο, το εξάμηνο που 
λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, για δε το β΄ 
εξάμηνο, το εξάμηνο που λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
Μαρτίου. Το κριτήριο της διασποράς εξετάζεται με βάση τα στοιχεία της 
τελευταίας εργάσιμης ημέρας των μηνών Σεπτεμβρίου και Μαρτίου, όπως 
αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. Η διασπορά υπολογίζεται 
ως το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του 
εκδότη του συνόλου των μετόχων που συμμετέχουν με ποσοστό 
μικρότερο του δύο τοις εκατό (2%) στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού. 
    Αν κατά την πρωτογενή εισαγωγή μετοχών το κριτήριο της διασποράς 
είχε κριθεί με βάση την περίπτωση (β) της § 3.1.2.1.4. (1), για την 
υπαγωγή ή τη διατήρηση των μετοχών του εκδότη στην Κατηγορία 

                                                           
216 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.3.2., σελ. 105 
217 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.3.3., σελ. 106 
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Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης το ποσοστό επαρκούς διασποράς ορίζεται ως 
εξής: 
α) Για το χρονικό διάστημα από την πρωτογενή εισαγωγή μέχρι την τρίτη 
(3η) τακτική αναθεώρηση που έπεται του πρώτου (1ου) ημερολογιακού 
έτους του έτους πρωτογενούς εισαγωγής, το εν λόγω ποσοστό δεν θα 
πρέπει να υπολείπεται, κατά την αναθεώρηση, των τεσσάρων πέμπτων 
(4/5) του ποσοστού διασποράς της περίπτωσης (β) της § 3.1.2.1.4. (1). 
β) Μετά το πέρας του υπό α) χρονικού διαστήματος, το εν λόγω ποσοστό 
δεν θα πρέπει να υπολείπεται, κατά την αναθεώρηση, των τεσσάρων 
πέμπτων (4/5) του ποσοστού διασποράς της περίπτωσης (α) της § 
3.1.2.1.4. (1). Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%).20 
δ. Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών218 
    Στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών219 
εντάσσονται οι μετοχές εκδότη εφόσον συντρέχει ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
α) Η διασπορά των μετοχών είναι μικρότερη του δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του συνόλου των κοινών μετοχών. 
β) Η μέση τιμή κλεισίματός τους για διάστημα τριών (3) συνεχόμενων 
ημερών 
διαπραγμάτευσης είναι μικρότερη των τριάντα ευρολεπτών (0,30). Η 
παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης 
κατά την οποία η τιμή κλεισίματος της μετοχής είναι μικρότερη του 
παραπάνω ορίου. 
γ) Από έκτακτα γεγονότα που ανακοινώνονται από τον εκδότη, όπως 
ενδεικτικά δημόσια πρόταση ή άλλες αποκτήσεις συμμετοχών, προκύπτει 
μείωση της διασποράς των μετοχών κατά ποσοστό μικρότερο του δέκα 
τοις εκατό (10%). 
δ) Τα ετήσια συνολικά έσοδα του εκδότη από την παραγωγική του 
δραστηριότητα είναι μικρότερα των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) 
ευρώ. 
   Αν κατά την πρωτογενή εισαγωγή μετοχών το κριτήριο της διασποράς 
είχε κριθεί με βάση την περίπτωση (β) της § 3.1.2.1.4. (1), δεν 
εφαρμόζεται η περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου. Στην 
περίπτωση αυτή, ως χαμηλή διασπορά ορίζεται η διασπορά που είναι 
μικρότερη των δύο πέμπτων (2/5) του ποσοστού της πρωτογενούς 
εισαγωγής. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι 
κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%).  Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να 
εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων των παρόντων 
κατηγοριών. 
ε. Κατηγορία Επιτήρησης220 

                                                           
218 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.4., σελ. 107 
219 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου και η αγορά αξιών της 
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   Στην Κατηγορία Επιτήρησης221 εντάσσονται οι μετοχές εκδότη εφόσον 
συντρέχει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) Ο εκδότης έχει αρνητική καθαρή θέση. 
β) Οι ζημίες του εκδότη κατά την χρήση είναι μεγαλύτερες από το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης χωρίς παράλληλα ο εκδότης να έχει 
προχωρήσει σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του 
μετοχικού του κεφαλαίου. 
γ) Ο εκδότης έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
δ) Έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή του εκδότη στα άρθρα 44 έως 
46 του ν. 1892/1990. 
ε) Βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δημιουργούνται σοβαρές 
αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν ο εκδότης μπορεί να συνεχίσει 
την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 
   Η εξέταση των κριτηρίων των περιπτώσεων α) και β) της 
προηγούμενης παραγράφου γίνεται βάσει των ετήσιων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων και σε περίπτωση που δεν συντάσσονται 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, βάσει των μητρικών οικονομικών 
καταστάσεων. Ως αποτελέσματα χρήσεως λαμβάνονται τα αποτελέσματα 
του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ή σε περίπτωση 
μη σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα αποτελέσματα 
μετά από φόρους. 
   Στις περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής μη εισηγμένης εταιρίας ή 
εισηγμένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίησή της σε κλάδο που δεν 
είναι συναφής ή συμπληρωματικός με την δραστηριότητά της και εφόσον 
επέρχεται σημαντική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης, οι 
μετοχές της μπορούν να μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης 
τουλάχιστον για ένα (1) εξάμηνο. Στην κατηγορία αυτή παραμένουν 
τουλάχιστον μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων εξαμηνιαίων ή ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων που λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο του 
εξαμήνου, στις οποίες απεικονίζονται τα αποτελέσματα και η περιουσιακή 
κατάσταση της εισηγμένης μετά τη δραστηριοποίηση της στον νέο κλάδο. 
    Στις περιπτώσεις εισηγμένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίηση της 
σε κλάδο για τον οποίο έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις 
εισαγωγής στην Αγορά Αξιών ή εισηγμένης που αποφασίζει τη 
δραστηριοποίηση της σε κλάδο για τον οποίο απαιτείται η απόκτηση 
ειδικών, διοικητικής ή άλλης φύσης, αδειών, οι μετοχές των εισηγμένων 
εταιριών μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης μέχρι την απόκτηση 
των αδειών ή την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων, κατά 
περίπτωση. 

                                                                                                                                                             
220 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.5., σελ. 107 
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«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 115  
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   Στην Κατηγορία Επιτήρησης υπάγονται μετοχές εκδοτών, οι οποίοι 
παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στις Ενότητες 4 
και 5, καθώς και στην περίπτωση άρσης της αναστολής.  Στην 
περίπτωση άρσης της αναστολής, οι μετοχές του εκδότη παραμένουν 
στην Κατηγορία Επιτήρησης για ένα (1) μήνα και στην συνέχεια 
μεταφέρονται στην Κατηγορία 
Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. 
   Στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται μετοχές εκδοτών εφόσον 
διαπιστωθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: α) ασαφείς ή αρνητικές 
διατυπώσεις στο πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, β) ελλείψεις στις 
περιοδικές ή ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ελλιπής ή 
εσφαλμένη εφαρμογή των υποχρεώσεων κατάρτισης ή δημοσιοποίησης 
της ετήσιας ή εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης ή των τριμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία, γ) μη συμμόρφωση των εκδοτών προς τη 
νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση ή ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων 
κατά την εφαρμογή της. Η ένταξη στην Κατηγορία Επιτήρησης μετά από 
διαπίστωση των σχετικών λόγων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή 
μετά από αίτημά της, πραγματοποιείται από το Χ.Α. την επόμενη 
συνεδρίαση από την γνωστοποίηση στο Χ.Α της παραπάνω διαπίστωσης 
ή αιτήματος. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώνεται για την ένταξη αυτή στην 
αμέσως επόμενη 
συνεδρίασή του. 
    Κατά τη διαμόρφωση της κρίσης του για την υπαγωγή ή μη στην 
Κατηγορία Επιτήρησης, το Χ.Α. μπορεί να συνεκτιμά στοιχεία που έχουν 
γνωστοποιηθεί από την εκδότη και τα οποία αιτιολογούν επαρκώς την 
πλήρωση ή μη των κριτηρίων ένταξης. Για τη μεταφορά στην Κατηγορία 
Επιτήρησης μετοχών εκδοτών, οι οποίοι υπόκεινται κατά την άσκηση της 
δραστηριότητας τους σε ειδική εποπτεία από Αρμόδια Αρχή, λαμβάνονται 
επιπλέον υπόψη πληροφορίες ή απόψεις που έχουν γνωστοποιηθεί 
προς το Χ.Α. από την εν λόγω Αρχή. Σε περίπτωση παράλειψης της 
Αρμόδιας Αρχής να ανταποκριθεί σε αίτημα του Χ.Α. για γνωστοποίηση 
των ανωτέρω πληροφοριών ή απόψεων, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, το Χ.Α. μπορεί να εντάσσει τις μετοχές του εκδότη στην 
Κατηγορία Επιτήρησης και χωρίς τη συνδρομή της εν λόγω Αρχής. 
   Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής 
των κριτηρίων ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης ή εξόδου από 
αυτήν.222 
στ. Αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης και στην 
Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών223 

                                                           
222 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 118  
223 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.1.2.6., σελ. 109 
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   Ο έλεγχος για την ένταξη μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης 
σύμφωνα με τις περιπτώσεις α), β) και γ) της § 3.1.2.5. (1) διενεργείται 
μία φορά το χρόνο, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α, μετά 
τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας δημοσίευσης των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων, εκτός εάν το Χ.Α. ορίσει διαφορετική 
ημερομηνία με σχετική ανακοίνωσή του. 
    Ο έλεγχος για την ένταξη μετοχών στην Κατηγορία Χαμηλής 
Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών για την περίπτωση α) της § 
3.1.2.4. (1) διενεργείται δύο (2) φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο 
και Οκτώβριο, εκτός εάν το Χ.Α. ορίσει διαφορετική ημερομηνία με 
σχετική ανακοίνωσή του. Η αναθεώρηση για την ένταξη στην Κατηγορία 
Επιτήρησης σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ) και ε) της § 3.1.2.5. (1), με 
τις §§ 3.1.2.5. (3) έως (5) και § 3.1.2.5. (7) πραγματοποιείται σε έκτακτες 
αναθεωρήσεις. 
   Για την έξοδο των μετοχών από την Κατηγορία Επιτήρησης θα πρέπει 
να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
(α) Να έχουν αρθεί οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία. 
(β) Να μη συντρέχει κατά το χρόνο εξέτασης κάποιο από τα κριτήρια 
ένταξης στην κατηγορία. 
(γ) Το πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις 
να είναι με σύμφωνη γνώμη. 
Με την έξοδό τους από την παραπάνω κατηγορία, οι μετοχές του εκδότη 
εντάσσονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης ή 
στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ανάλογα με τις 
προϋποθέσεις τις οποίες πληρούν. Η εν λόγω κατάταξη γίνεται κατά την 
πρώτη τακτική αναθεώρηση μετά την έξοδο των μετοχών από την 
Κατηγορία Επιτήρησης. Κατά τη διαμόρφωση της κρίσης του για την 
αναθεώρηση της ένταξης ή μη στην Κατηγορία Επιτήρησης, το Χ.Α. 
λαμβάνει υπόψη τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και 
της προστασίας των επενδυτών. 
    Η επανένταξη στην περίπτωση α) της § 3.1.2.4. (1) γίνεται καταρχήν 
κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση. Η έξοδος των μετοχών του 
εκδότη από την εν λόγω κατηγορία μπορεί να αποφασιστεί και εκτός 
τακτικής αναθεώρησης μετά από αίτηση του εκδότη, ιδίως όταν κατά την 
εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών από αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου του εκδότη, αυτός κρίνεται ότι διαθέτει επαρκή διασπορά. Η 
επανένταξη στις περιπτώσεις α), β) και γ) της § 3.1.2.5. (1) 
πραγματοποιείται μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις 
οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Σε περίπτωση 
ένταξης στην κατηγορία αυτή για λόγους που αφορούν τη μείωση των 
ιδίων κεφαλαίων, η επανένταξη επιτρέπεται και εκτός τακτικής 
εξαμηνιαίας αναθεωρήσεως, εφόσον πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, η επανένταξη πραγματοποιείται κατά 
την εισαγωγή των νέων προερχόμενων από την αύξηση μετοχών. 
    Αν η ένταξη στην Κατηγορία Επιτήρησης έχει γίνει με έκτακτη 
αναθεώρηση, η επανένταξη στην αρχική κατηγορία πραγματοποιείται, 
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εκτός τακτικής αναθεώρησης εφόσον εκλείψουν οι λόγοι ένταξης στην εν 
λόγω Κατηγορία, και δεν συντρέχει άλλος λόγος ένταξης, εκτός τακτικής 
αναθεώρησης. 
   Ειδικά για τις περιπτώσεις στις οποίες η ένταξη στην Κατηγορία 
Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών έγινε λόγω χαμηλής 
τιμής διαπραγμάτευσης κατά τα προβλεπόμενα στην § 3.1.2.4. (1) β), η 
επανένταξη διενεργείται κατά την αμέσως επόμενη ημέρα 
διαπραγμάτευσης της ημέρας κατά την οποία η τιμή κλεισίματος της 
μετοχής είναι μεγαλύτερη από σαράντα ευρολεπτά (0,40). 
  Προκειμένου για περιπτώσεις ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης μετά 
από διαπίστωση των λόγων ένταξης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή 
από αίτημά της, η επανένταξη πραγματοποιείται από το Χ.Α. μετά τη 
διαβίβαση στο Χ.Α. της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να εξειδικεύει τον 
τρόπο υπολογισμού και εφαρμογής 
των κριτηρίων, προϋποθέσεων και στοιχείων που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της § 3.1.2.6. 
   Παρακάτω ακουλουθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, η παράθεση 
του χρηματιστηριακών πινάκων, χωρισμένοι στις προαναφερθείσες 
κατηγορίες, όπως δημοσιελυονται στις χρηματιστηριακές εφημερίδες: 
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§11. Στοιχεία συναλλαγών επί Κινητών Αξιών 
 
 
11.1. Καταχωρούμενα στοιχεία για τις μετοχές224 
 
Για τις μετοχές περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των μετοχών. 
(β) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών. 
(γ) Η ονομαστική αξία των μετοχών. 
(δ) Η κατώτερη και η ανώτατη τιμή των μετοχών κατά το τρέχον έτος. 
(ε) Το ύψος των μερισμάτων ανά μετοχή που διανεμήθηκαν από τον 
εκδότη τους κατά το τρέχον έτος. 
(στ) Οι ημερομηνίες αποκοπής της τελευταίας μερισματαπόδειξης και του 
τελευταίου δικαιώματος προτίμησης που απορρέουν από μετοχές. 
Καταχωρούμενα στοιχεία για τους τίτλους παραστατικών μετοχών. 
Στην περίπτωση των τίτλων παραστατικών μετοχών, στο Η.Δ.Τ. εκτός 
των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρεται ο εκδότης 
των τίτλων παραστατικών μετοχών. 
 Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί μετοχών. Για τις 
συναλλαγές επί μετοχών περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των μετοχών. 
(β) Η διακύμανση των τιμών, δηλαδή κατώτερη τιμή, ανώτερη τιμή και 
τελευταία τιμή, όπως δίδονται από το Σύστημα. Εάν σε κάποια ημέρα 
συνεδρίασης δεν διενεργηθεί καμία συναλλαγή επί μίας μετοχής, οι 
παραπάνω τιμές για τη συγκεκριμένη μετοχή δεν δημοσιεύονται στο 
Η.Δ.Τ. 
(γ) Η τιμή και η ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής που διενεργήθηκε 
πριν τη συνεδρίαση και αναφέρεται στο Η.Δ.Τ. 
(δ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια καθώς και η αξία των 
συναλλαγών όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(ε) Ο αριθμός των πράξεων όπως δίδεται από το Σύστημα. 
(στ) Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για κάθε μετοχή όπως 
διαμορφώθηκε στο Σύστημα κατά τη φάση προσδιορισμού της τιμής 
ανοίγματος και κλεισίματος αντίστοιχα. 
(ζ) Η μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο των συναλλαγών ανά 
ημέρα. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται λόγω εκποίησης και οι 
προσυμφωνημένες συναλλαγές δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό 
της παραπάνω τιμής. 
(η) Η τιμή και τα τεμάχια της τελευταίας ζήτησης και της τελευταίας 
προσφοράς των μετοχών 
για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση ή προσφορά χωρίς να διενεργηθεί 
συναλλαγή όπως αυτές προκύπτουν από το Σύστημα. 

                                                           
224 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.7.2.2.1. επ., σελ. 93 επ. 
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    Για τις προσυμφωνημένες συναλλαγές επί μετοχών που διενεργούνται 
στο Σύστημα περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των μετοχών. 
(β) Η τιμή στην οποία καταρτίσθηκε η συναλλαγή. 
(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια και η αξία των συναλλαγών. 
    Για συναλλαγές εκποίησης μετοχών, περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα 
εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των μετοχών. 
(β) Η διακύμανση των τιμών δηλαδή κατώτερη τιμή, ανώτερη τιμή και 
τελευταία τιμή όπως δίδονται από το Σύστημα. Εάν σε κάποια ημέρα 
συνεδρίασης δεν καταρτισθεί καμία 
συναλλαγή επί μίας μετοχής, οι παραπάνω τιμές για τη συγκεκριμένη 
μετοχή δεν δημοσιεύονται στο Η.Δ.Τ. 
(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια και η αξία των συναλλαγών 
όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(δ) Η μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο των συναλλαγών 
εκποιήσεων ανά ημέρα. 
Καταχωρούμενα στοιχεία για τα δικαιώματα επί μετοχών. Για τα 
δικαιώματα επί μετοχών, περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των μετοχών από τις οποίες απορρέουν τα 
δικαιώματα. 
(β) Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. 
Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί δικαιωμάτων επί 
μετοχώνΚανονισμός ΧΑ. Για τις συναλλαγές επί δικαιωμάτων επί 
μετοχών, περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η διακύμανση των τιμών δηλαδή κατώτερη τιμή, ανώτερη τιμή και 
τελευταία τιμή όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(β) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια και η αξία των συναλλαγών 
όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(γ) Ο αριθμός των πράξεων όπως δίδεται από το Σύστημα. 
 
 
11.2.Καταχωρούμενα στοιχεία για τους τίτλους σταθερού 
εισοδήματος225 
 
     Για τις εταιρικές ομολογίες περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής 
στοιχεία: 
(α) Το είδος του προσαρτημένου τοκομεριδίου και ο εκδότης τους. 
(β) Ο συνολικός αριθμός των τίτλων. 
(γ) Η ονομαστική αξία των τίτλων. 
(δ) Η ημερομηνία λήξης και η διάρκειά τους των τίτλων. 
(ε) Η τιμή έκδοσης των τίτλων. 

                                                           
225 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.7.2.2.6. επ., σελ. 95 επ.  
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(στ) Το επιτόκιο των τίτλων. 
    Για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και τα δάνεια σε συνάλλαγμα 
περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η ημερομηνία λήξης τους, η διάρκειά τους και η ημερομηνία 
πληρωμής των τόκων. 
(β) Η αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου η οποία μπορεί να αποτυπώνεται 
και σε συνάλλαγμα. 
(γ) Το επιτόκιο και η βάση υπολογισμού δεδουλευμένων τόκων σε 
ημέρες. 
     Για τα ομόλογα βραχυχρόνιας διάρκειας περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. 
τα εξής στοιχεία: 
(α) Ο συνολικός αριθμός των ομολόγων. 
(β) Η ονομαστική τους αξία των ομολόγων. 
(γ) Η ημερομηνία έκδοσης, λήξης και η διάρκεια των ομολόγων. 
(δ) Το επιτόκιο των ομολόγων. 
(4) Για τα έντοκα γραμμάτια περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η ημερομηνία έκδοσης, λήξης και η διάρκεια των γραμματίων. 
(β) Η τιμή πώλησης στην έκδοση των γραμματίων. 
(γ) Το επιτόκιο των γραμματίων. 

Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί τίτλων σταθερού 

Εισοδήματος. Για τις συναλλαγές επί εταιρικών ομολογιών καθώς και για 

τις συναλλαγές επί ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου και δανείων σε 

συνάλλαγμα περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 

(α) Η διακύμανση των τιμών δηλαδή κατώτερη, ανώτερη και τελευταία 
τιμή όπως δίδονται από το Σύστημα. Εάν σε κάποια ημέρα συνεδρίασης 
δεν καταρτιστεί καμία συναλλαγή επί μίας ομολογίας, οι παραπάνω τιμές 
για τη συγκεκριμένη ομολογία δεν δημοσιεύονται στο Η.Δ.Τ. . 
(β) Ο όγκος και η αξία συναλλαγών όπως δίδονται από Σύστημα 
(γ) Η τιμή και η ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής που διενεργήθηκε 
πριν τη συνεδρίαση και αναφέρεται στο Η.Δ.Τ. . 
    Για τις συναλλαγές επί εντόκων γραμματίων περιλαμβάνονται στο 
Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Ο όγκος και η αξία συναλλαγών όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(β) Η τιμή και η ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής που καταρτίστηκε 
πριν τη συνεδρίαση και αναφέρεται στο Η.Δ.Τ. 
   Ειδικά για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος που αποτελούν 
αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης με το Σύστημα της εκφώνησης − αντιφώνησης, 
αναγράφεται επίσης η τιμή της τελευταίας εκφώνησης και η τιμή της 
τελευταίας συναλλαγής πριν τη συνεδρίαση που αναφέρεται στο Η.Δ.Τ. 
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11.3. Καταχωρούμενα στοιχεία για τα Μερίδια Δ.Α.Κ.226 
 
Για τα Μερίδια Δ.Α.Κ. περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τουλάχιστον τα εξής 
στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και η Εταιρία Διαχείρισης των Μεριδίων 
(β) Ο συνολικός αριθμός Μεριδίων Δ.Α.Κ. που έχουν λάβει έγκριση 
εισαγωγής από το Χ.Α. 
(γ) Ο συνολικός αριθμός Μεριδίων Δ.Α.Κ. που διαπραγματεύονται στο 
Χ.Α. 
(δ) Η κατώτερη και η ανώτατη τιμή των Μεριδίων κατά το τρέχον έτος. 
(ε) Το ύψος των μερισμάτων ανά Μερίδιο που διανεμήθηκαν από τον 
εκδότη τους κατά το τρέχον έτος. 
(στ) Η ημερομηνία διανομής του τελευταίου μερίσματος που απορρέει 
από Μερίδια Δ.Α.Κ. 
(ζ) Η καθαρή τιμή του Μεριδίου (NAV/unit) του Δ.Α.Κ. της αμέσως 
προηγούμενης συνεδρίασης 
(η) Η συνολική αξία του ενεργητικού (Net Asset Value) του Δ.Α.Κ. της 
αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης 
(θ) η τιμή κλεισίματος του δείκτη τον οποίο παρακολουθεί το Δ.Α.Κ., τόσο 
της ημέρας συνεδρίασης όσο και της αμέσως προηγούμενης, εφόσον η 
εν λόγω πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο έκδοσης του 
Η.Δ.Τ. 
Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί Μεριδίων Δ.Α.Κ.  
Για τις συναλλαγές επί Μεριδίων Δ.Α.Κ που καταρτίζονται στο Σύστημα 
περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και η Εταιρία Διαχείρισης των Μεριδίων 
(β) Η διακύμανση των τιμών, δηλαδή κατώτερη τιμή, ανώτερη τιμή και 
τελευταία τιμή, όπως δίδονται από το Σύστημα. Εάν σε κάποια ημέρα 
συνεδρίασης δεν καταρτισθεί καμία συναλλαγή επί ενός Μεριδίου, οι 
παραπάνω τιμές για το συγκεκριμένο Μερίδιο δεν δημοσιεύονται στο 
Η.Δ.Τ. 
(γ) Η τιμή και η ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής που διενεργήθηκε 
πριν τη συνεδρίαση και αναφέρεται στο Η.Δ.Τ. 
(δ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια καθώς και η αξία των 
συναλλαγών όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(ε) Ο αριθμός των πράξεων όπως δίδεται από το Σύστημα 
(στ) Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για κάθε Μερίδιο όπως 
διαμορφώθηκε στο Σύστημα κατά τη φάση προσδιορισμού της τιμής 
ανοίγματος και κλεισίματος αντίστοιχα. 
(ζ) Η μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο των συναλλαγών ανά 
ημέρα. Οι συναλλαγές που διενεργούνται λόγω εκποίησης και οι 

                                                           
226 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §2.7.2.2.8. επ., σελ. 96 επ. 
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προσυμφωνημένες συναλλαγές δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό 
της παραπάνω τιμής. 
(η) Η τιμή και τα τεμάχια της τελευταίας ζήτησης και της τελευταίας 
προσφοράς των Μεριδίων για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση ή 
προσφορά χωρίς να διενεργηθεί συναλλαγή όπως αυτές προκύπτουν 
από το Σύστημα. 
    Για τις προσυμφωνημένες συναλλαγές επί Μεριδίων που καταρτίζονται 
στο Σύστημα, περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και η Εταιρία Διαχείρισης των Μεριδίων. 
(β) Η τιμή στην οποία διενεργήθηκε η συναλλαγή. 
(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια και η αξία των συναλλαγών. 
(3) Για συναλλαγές εκποίησης Μεριδίων, περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ..τα 
εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και η Εταιρία Διαχείρισης των Μεριδίων. 
(β) Η διακύμανση των τιμών δηλαδή κατώτερη τιμή, ανώτερη τιμή και 
τελευταία τιμή όπως δίδονται από το Σύστημα. Εάν σε κάποια ημέρα 
συνεδρίασης δεν καταρτισθεί καμία συναλλαγή επί ενός Μεριδίου, οι 
παραπάνω τιμές για το συγκεκριμένο Μερίδιο δεν δημοσιεύονται στο 
Η.Δ.Τ. 
(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια και η αξία των συναλλαγών 
όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(δ) Η μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο των συναλλαγών 

εκποιήσεων ανά ημέρα. 

 
 
11.4. Καταχωρούμενα στοιχεία για τα Σ.Χ.Π.227 
 
Για τα Σ.Χ.Π. περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των Σ.Χ.Π. 
(β) Ο συνολικός αριθμός των Σ.Χ.Π. 
(γ) Η ονομαστική αξία των Σ.Χ.Π. 
(δ) Η κατώτερη και η ανώτατη τιμή των Σ.Χ.Π. κατά το τρέχον έτος. 
Καταχωρούμενα για τις συναλλαγές επί Σ.Χ.Π. Για τις συναλλαγές επί 
Σ.Χ.Π. που καταρτίζονται στο Σύστημα περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα 
εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των Σ.Χ.Π. 
(β) Η διακύμανση των τιμών, δηλαδή κατώτερη τιμή, ανώτερη τιμή και 
τελευταία τιμή, όπως δίδονται από το Σύστημα. Εάν σε κάποια ημέρα 
συνεδρίασης δεν διενεργηθεί καμία συναλλαγή επί ενός Σ.Χ.Π., οι 
παραπάνω τιμές για το συγκεκριμένο Σ.Χ.Π. δεν δημοσιεύονται στο 
Η.Δ.Τ. 
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(γ) Η τιμή και η ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής που διενεργήθηκε 
πριν τη συνεδρίαση και αναφέρεται στο Η.Δ.Τ. 
(δ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια καθώς και η αξία των 
συναλλαγών όπως δίδονται από το Σύστημα. 
(ε) Ο αριθμός των πράξεων όπως δίδεται από το Σύστημα. 
(στ) Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για κάθε Σ.Χ.Π. όπως 
διαμορφώθηκε στο Σύστημα κατά τη φάση προσδιορισμού της τιμής 
ανοίγματος και κλεισίματος αντίστοιχα. 
(ζ) Η μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο των συναλλαγών ανά 
ημέρα. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές δεν προσμετρώνται στον 
υπολογισμό της παραπάνω τιμής. 
(η) Η τιμή και τα τεμάχια της τελευταίας ζήτησης και της τελευταίας 
προσφοράς των Σ.Χ.Π. για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση ή προσφορά 
χωρίς να διενεργηθεί συναλλαγή όπως αυτές προκύπτουν από το 
Σύστημα. 
    Για τις προσυμφωνημένες συναλλαγές επί Σ.Χ.Π. που διενεργούνται 
στο Σύστημα περιλαμβάνονται στο Η.Δ.Τ. τα εξής στοιχεία: 
(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των Σ.Χ.Π. 
(β) Η τιμή στην οποία καταρτίσθηκε η συναλλαγή. 
(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια και η αξία των συναλλαγών. 

 

§12. Εκκαθάριση χρηματιστηριακών πωλήσεων 

   Η πλήρης διαδικασία εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, 

η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό του Χ.Α.228, καθορίζεται από τον 

Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών 

Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ο οποίος ισχύει από το Νοέμβριο του 2009. 

Περιληπτικά, με τη λήξη των συναλλαγών προκύπτει η καθημερινή 

ανάγκη εκκαθάρισής τους. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αγοραστές μετοχών 

πρέπει να αποκτήσουν τις κινητές αξίες, τις οποίες αγόρασαν, να 

πιστωθούν στους λογαριασμούς τους και να πληρωθεί το χρηματικό 

αντίτιμο στους πωλητές. Την εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Α. 

αναλαμβάνει η Ε.Χ.Α.Ε. (Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία 

Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης), η οποία 

όπως προαναφέρθηκε έχει και τη διαχείριση του Συστήματος Άυλων 

Τίτλων (Σ.Α.Τ.), στο οποίο καταχωρούνται οι Κινητές Αξίες και 

παρακολουθούνται οι μεταβιβάσεις μέσω των Μερίδων και Λογαριασμών 

Αξιών των επενδυτών.  

                                                           
228 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 
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    Συνακόλουθα, η εκκαθάριση229 και ο διακανονισμός των συναλλαγών 

ολοκληρώνονται επί: 

α) κινητών αξιών, εκτός των ομολόγων και ομολογιών, εντός προθεσμίας 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους (Τ+3). 
β) ομολόγων και ομολογιών, εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης 
ημέρας από την κατάρτισή τους (Τ+1). 
      Στη διαδικασία της εκκαθάρισης συμμετέχουν τα Εκκαθαριστικά 
Μέλη, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και η Ε.Χ.Α.Ε. Στη 
διαδικασία διάρθρωσης του διακανονισμού,  συμμετέχουν, επιπλέον, οι 
Χειριστές και περιορισμένως και τα Μέλη της Αγοράς. Η εκκαθάριση των 
συναλλαγών διενεργείται μέσω του Συστήματος αυτοτελώς για το σύνολο 
των συναλλαγών κάθε ημέρας Τ εντός του προγραμματισμένου ωραρίου 
που αποφασίζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. 
     Η εκκαθάριση περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους διαδικασίες: 
α) τη γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών από το 
Διαχειριστή αγοράς στην Ε.Χ.Α.Ε. 
β) τη διόρθωση κωδικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης 
γ) την οριστικοποίηση των πράξεων 
δ) τον υπολογισμό του Κινδύνου 
ε) τον υπολογισμό των απαιτήσεων παροχής καλύψεων και την 
παρακολούθηση της παροχής ασφαλειών 
στ) τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των Πιστωτικών Ορίων ως 
και 
του Ορίου Συγκέντρωσης Θέσης 
ζ) τη διαδικασία διάρθρωσης του διακανονισμού. 
   Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία της 
εκκαθάρισης καθορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. Τα 
στάδια που μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι τα τρία πρώτα.230 
α. Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών. Μετά τη λήξη 
της συνεδρίασης της Αγοράς ή και κατά τη διάρκειά της, ο Διαχειριστής 
αγοράς διαβιβάζει αυθημερόν, με ευθύνη του, ηλεκτρονικά στην Ε.Χ.Α.Ε. 
συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών που 
διενεργήθηκαν κατά τη σχετική ημέρα. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται 
θεωρούνται ότι παρελήφθησαν με την αποστολή αποδεικτικού 
παραλαβής από την Ε.Χ.Α.Ε. Τα αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών 
είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα ανά 
πράξη (πώληση ή αγορά): 
α) Στοιχεία αξίας της πράξης. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 
(i) Κωδικός διαπραγμάτευσης. 
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(ii) Κωδικός Λογαριασμού Εκκαθάρισης ή και κωδικός 
υπολογαριασμού εκκαθάρισης, όπου υφίσταται. 
(iii) Ποσότητα αξιών. 
(iv) Τιμή μονάδος των αξιών. 
β) Στοιχεία των αντισυμβαλλομένων Μελών της Αγοράς ως και των 
εντολέων. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 
(i) Οι κωδικοί των αντισυμβαλλομένων Μελών της Αγοράς. 
(ii) Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ στο Χ.Α. του εντολέα και επιπρόσθετα ο κωδικός 
ΟΑΣΗΣ της ομάδας επενδυτών, σε περίπτωση που η εντολή έχει δοθεί 
για λογαριασμό ομάδας επενδυτών ή, εάν πρόκειται για άλλο Διαχειριστή 
αγοράς, ο κωδικός του εντολέα βάσει του συστήματος διαπραγμάτευσης 
του οικείου Διαχειριστή. 
γ) Τα στοιχεία της πράξης (πώλησης ή αγοράς). Τα στοιχεία αυτά είναι τα 
εξής: 
(i) Ένδειξη είδους πράξης. 
(ii) Ημερομηνία και ώρα πράξης. 
(iii) Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για ειδική συναλλαγή διμερούς 
διακανονισμού (προσυμφωνημένη-πακέτου) που έχει διενεργηθεί εντός 
Αγοράς. 
(iv) Σχετική ένδειξη εάν πρόκειται για πράξη που προήλθε από εντολή 
που δόθηκε για λογαριασμό ομάδας επενδυτών. 
(v) Σχετική ένδειξη εάν πρόκειται για ανοιχτή πώληση ή για αγορά που 
διενεργείται για το κλείσιμο θέσης από ανοιχτή πώληση, όταν τούτο 
επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. 
    Η Ε.Χ.Α.Ε. ελέγχει αυθημερόν τα στοιχεία που της διαβιβάζονται 
σύμφωνα με τις προηγούμενες υποπαραγράφους. Εάν δεν 
περιλαμβάνεται σε αυτά οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην 
υποπαράγραφο 2 στοιχεία ή εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία υπό α) (i) 
και (ii) ως και β) (i) της δεν είναι ήδη καταχωρισμένα στο Σύστημα, η 
Ε.Χ.Α.Ε. απορρίπτει την εισαγωγή στο Σύστημα των αντιστοίχων 
πράξεων. 
   Μετά την προσωρινή εισαγωγή των πράξεων στο Σύστημα, η Ε.Χ.Α.Ε. 
ελέγχει αυθημερόν τα εξής: 
α) εάν τα σύνολα όλων των πράξεων, των ποσοτήτων των αξιών και της 
χρηματικής αξίας των συναλλαγών της σχετικής ημέρας και των 
αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων του Διαχειριστή αγοράς 
συμφωνούν μεταξύ τους, ως και 
β) εάν τα στοιχεία α), β) (i) και γ)  των αγορών συμφωνούν προς τα 
αντίστοιχα στοιχεία των πωλήσεων. 
    Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης ή ασυμφωνίας των στοιχείων 
της υποπαραγράφου 2, η Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώνει το Διαχειριστή αγοράς 
ανάλογα. Για την άρση των παραπάνω ελλείψεων και ασυμφωνιών ο 
Διαχειριστής αγοράς διαβιβάζει αυθημερόν νέα συγκεντρωτικά και 
αναλυτικά στοιχεία για την ίδια ημέρα σε αντικατάσταση των 
προηγουμένων. 
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β. Διόρθωση κωδικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης. Μετά τη 
γνωστοποίηση των στοιχείων των συναλλαγών είναι δυνατή η διόρθωση 
κωδικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης, που έχει δηλωθεί στα στοιχεία 
συναλλαγών της σχετικής ημέρας το αργότερο μέχρι το πέρας της 
εκκαθάρισης της ημέρας της γνωστοποίησης (Τ) ή εντός άλλης 
προθεσμίας που ορίζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. 
    Η διόρθωση διενεργείται μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, 
που 
τηρεί το σχετικό Λογαριασμό, προς την Ε.Χ.Α.Ε. που της διαβιβάζεται 
σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες της. Σε περίπτωση που η διόρθωση 
συνεπάγεται και αλλαγή του Εκκαθαριστικού Μέλους, θα πρέπει να έχει 
γίνει αποδεκτή και από το νέο Εκκαθαριστικό Μέλος. Για τη διενέργεια της 
διόρθωσης το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να τηρεί στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει η αιτία του λάθους και η ύπαρξη σχετικής δήλωσης 
διόρθωσης του Μέλους της Αγοράς που διενήργησε τη σχετική 
συναλλαγή. Εάν τα στοιχεία του δηλωθέντος με την αίτηση κωδικού 
Λογαριασμού Εκκαθάρισης ή τα στοιχεία σύνδεσης του νέου 
Εκκαθαριστικού Μέλους και του Μέλους της Αγοράς που εμπλέκεται στη 
σχετική συναλλαγή δεν είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα ή εάν η 
ασφάλεια του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους δεν επαρκεί για την κάλυψη 
του Κινδύνου Τριημέρου του μετά την ανάληψη προς εκκαθάριση της υπό 
διόρθωση συναλλαγής, η Ε.Χ.Α.Ε. απορρίπτει την αίτηση ενημερώνοντας 
τον αιτούντα. 
γ. Οριστικοποίηση των πράξεων και αμετάκλητο.  Μετά την 
ολοκλήρωση των ελέγχων και την άρση των τυχόν ελλείψεων και 
ασυμφωνιών, οι ποσοτικές και χρηματικές αξίες των πράξεων 
(πωλήσεων ή αγορών) αθροίζονται το αργότερο την Τ ανά επενδυτή ή 
ομάδα επενδυτών, ανά Εκκαθαριστικό Μέλος, ανά Λογαριασμό 
Εκκαθάρισης ή και υπολογαριασμό εκκαθάρισης, όπου υφίσταται, και 
ανά είδος πράξης (σύμπτυξη πράξεων). 
    Μετά την ως άνω σύμπτυξη των πράξεων, οι πράξεις που είχαν 
εισαχθεί προσωρινά στο Σύστημα οριστικοποιούνται, σχηματίζοντας 
οριστικά και αμετάκλητα το σύνολο των Ανοιχτών Θέσεων και των προς 
διακανονισμό πράξεων. Η οριστικοποίηση εμφαίνεται στα Εκκαθαριστικά 
Μέλη με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Ε.Χ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της 
παραπάνω διαδικασίας, τα Εκκαθαριστικά Μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
πληροφορίες μέσω του Συστήματος για τα στοιχεία που συμπτύσσονται, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και 
τις υποχρεώσεις τους σε αξίες και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους. 
     Μετά την οριστικοποίησή τους οι πράξεις δεν υπόκεινται σε καμία 
τροποποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση από την Ε.Χ.Α.Ε. Κατ’ εξαίρεση 
σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 
2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31), οι σχετικές πράξεις μπορεί να χαρακτηρισθούν 
ως πράξεις υπό ακύρωση και να ακυρωθούν. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Διαχειριστής αγοράς οφείλει να κοινοποιεί στην Ε.Χ.Α.Ε. αυθημερόν την 
απόφασή του, ώστε οι πράξεις αυτές να απομονωθούν από τις 
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διαδικασίες της εκκαθάρισης και του διακανονισμού και να 
χαρακτηρισθούν ως πράξεις υπό ακύρωση. Αν η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ακυρώσει την απόφαση του Διαχειριστή αγοράς, οι 
πράξεις αυτές θα αποχαρακτηριστούν και θα εκκαθαριστούν με τη 
διαδικασία του διμερούς διακανονισμού, όπως αυτός ορίζεται στον 
Κανονισμό. Αν, αντίθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ακυρώσει την 
ως άνω απόφαση, η Ε.Χ.Α.Ε. χαρακτηρίζει ως άκυρες τις πράξεις αυτές. 
Μετά το χαρακτηρισμό τους ως άκυρων, οι πράξεις αυτές δεν παράγουν 
κανένα περαιτέρω αποτέλεσμα στο Σύστημα. 
   Τέλος, το Εκκαθαριστικό Μέλος υπέχει ορισμένων ευθυνών. Οι 
συναλλαγές καταρτίζονται σε Αγορά με τη συμμετοχή των 
αντισυμβαλλομένων σε αυτές Μελών της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό της Αγοράς. Κάθε Μέλος της Αγοράς δηλώνει με την εντολή 
αγοράς ή πώλησης, που εισάγει προς κατάρτιση συναλλαγής στην 
Αγορά, το Εκκαθαριστικό Μέλος που το εκπροσωπεί και το οποίο θα 
είναι για λογαριασμό του αγοραστή ή πωλητή, αντίστοιχα, υπεύθυνο 
έναντι της Ε.Χ.Α.Ε. για την εκκαθάριση της συναλλαγής.  Με την 
κατάρτιση της συναλλαγής αγοράς ή πώλησης, το δηλούμενο 
Εκκαθαριστικό Μέλος υποκαθίσταται αυτοδίκαια στη θέση του Μέλους 
της Αγοράς ως αγοραστή ή πωλητή, που την κατήρτισε, και ευθύνεται ως 
αντισυμβαλλόμενος έναντι της Ε.Χ.Α.Ε. για την εκπλήρωση της 
συναλλαγής. Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ή άλλη πλημμέλεια των 
εντολών ή παραγγελιών, βάσει των οποίων καταρτίστηκε η συναλλαγή, 
δεν επηρεάζουν το κύρος της τελευταίας. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι 
άκυρη.  Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από αντισυμβαλλόμενο 
Εκκαθαριστικό Μέλος των υποχρεώσεών του έναντι της Ε.Χ.Α.Ε. σχετικά 
με την εκκαθάριση των συναλλαγών, το Μέλος καθίσταται υπερήμερο και 
η Ε.Χ.Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπλήρωση έναντι των δικαιούχων 
αντισυμβαλλομένων Εκκαθαριστικών Μελών, σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος Κανονισμού. 
 
 
 
 
§13. Διακανονισμός χρηματιστηριακών πωλήσεων 
 
   Ο διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος επίσης 
προβλέπεται στον Κανονισμό του Χ.Α.231, ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 
Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών.  Η 
Ε.Χ.Α.Ε. διενεργεί το διακανονισμό των συναλλαγών. Ο διακανονισμός 
των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά πολυμερώς καλείται 
πολυμερής διακανονισμός, ενώ ο διακανονισμός των συναλλαγών που 
διενεργούνται στην Αγορά διμερώς, ως προσυμφωνημένη συναλλαγή ή 

                                                           
231 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 

1/502/6.3.2009), §3.2.2., σελ. 12 
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συναλλαγή πακέτου, καλείται διμερής διακανονισμός.  Η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί 
να διενεργεί μέσω του Σ.Α.Τ. ή, όπου συντρέχει περίπτωση, και μέσω 
άλλων αντιστοίχων συστημάτων, διακανονισμό συναλλαγών που 
διενεργούνται διμερώς εκτός οργανωμένων αγορών ή πολυμερών 
μηχανισμών διαπραγμάτευσης του ν. 3606/2007. Για τις ανάγκες του 
παρόντος, ο διακανονισμός των συναλλαγών που διενεργούνται κατά τα 
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο καλείται διακανονισμός συναλλαγών 
εκτός αγοράς (OTC). Επί των πράξεων και εντολών διακανονισμού ισχύει 
το αμετάκλητο από την κατάρτιση της διακανονιζόμενης συναλλαγής που 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του ν. 3606/2007.232 
α. Η συμμετοχή στις διαδικασίες διακανονισμού. Ο διακανονισμός 
των συναλλαγών διενεργείται με τη συμμετοχή των Εκκαθαριστικών 
Μελών, ή και άλλων Χειριστών, που συμμετέχουν στο διακανονισμό κατά 
τους όρους του παρόντος Κανονισμού, ως και της Ε.Χ.Α.Ε. Εκτός εάν 
άλλως ορίζεται ρητά, ως Χειριστές για τις ανάγκες της παρούσας 
Ενότητας, καλούνται τόσο τα Εκκαθαριστικά Μέλη όσο και οι Χειριστές 
που συμμετέχουν στο διακανονισμό.  Στο διακανονισμό συμμετέχει και η 
Ε.Χ.Α.Ε. ως Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. για τη διενέργεια βάσει των εντολών 
της Ε.Χ.Α.Ε. των καταχωρίσεων στο Σ.Α.Τ. ή και του χρηματικού 
διακανονισμού, όπου συντρέχει περίπτωση κατά τους όρους του 
παρόντος, 
β. Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών και Λογαριασμοί Χρηματικού 
Διακανονισμού. Για το διακανονισμό των συναλλαγών, κάθε Χειριστής 
οφείλει να διατηρεί Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στην 
τράπεζα που ορίζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. για το χρηματικό διακανονισμό 
των συναλλαγών. Οι Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί 
κάθε Χειριστής στην τράπεζα για το χρηματικό διακανονισμό διακρίνονται 
σε λογαριασμούς μετοχών και σε λογαριασμούς ομολόγων, ενώ μπορεί 
να διακρίνονται και σε άλλες κατηγορίες με βάση τα προβλεπόμενα στις 
σχετικές διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.  Απεικόνιση των Λογαριασμών 
Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο Σύστημα και στο Σ.Α.Τ. και 
παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Λογαριασμοί αυτοί, 
καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε 
οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής αντίστοιχα από αυτούς.  
Κάθε Χειριστής οφείλει να γνωστοποιεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τον αριθμό των 
Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα 
εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το διακανονισμό, ως 
και σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ή 
τρίτων για τους οποίους η Ε.Χ.Α.Ε. έχει ορισθεί αρμόδια προς είσπραξη. 
γ. Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών. Ο διακανονισμός των 
παραδόσεων και παραλαβών επί κινητών αξιών διενεργείται μέσω των 
Λογαριασμών Χειριστή που δημιουργούνται στους Λογαριασμούς Αξιών 

                                                           
232 Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου, Η οργανωμένη αγορά – Κοινοτικό Δίκαιο και Εθνική Εναρμόνιση – Ν. 

3606/2007, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 346 επ.   
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των Μερίδων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
Λειτουργίας Σ.Α.Τ. ή, σε περίπτωση άλλου συστήματος, σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται 
στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο 
επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται με βάση 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.  Για τις 
ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Χειριστή θεωρούνται 
ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών για το διακανονισμό των 
παραδόσεων και παραλαβών επί κινητών αξιών. Κάθε Εκκαθαριστικό 
Μέλος οφείλει να ενημερώνει υποχρεωτικά την Ε.Χ.Α.Ε. για κάθε 
μεταβολή του Λογαριασμού Χειριστή και Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας 
Μέλους του που μπορεί να διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 
δ. Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση. Σε περίπτωση επιβολής 
κατάσχεσης σε σχέση με τους Λογαριασμούς των παραγράφων 2.2.1. και 
2.2.2. του Κανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 
3606/2007. 
ε. Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και 
οι Χειριστές που μετέχουν στο διακανονισμό οφείλουν να παρέχουν κάθε 
στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από την Ε.Χ.Α.Ε. σε σχέση με 
τους 
προβλεπόμενους στον παρόντα Κανονισμό Λογαριασμούς, που τελούν 
υπό τη διαχείρισή τους, και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς. 
Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την Ε.Χ.Α.Ε. σε κάθε περίπτωση 
μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων ανοίχθηκαν οι σχετικοί 
Λογαριασμοί.  Η Ε.Χ.Α.Ε. έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο 
συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το 
άνοιγμα και την τήρηση των παραπάνω Λογαριασμών, να ανταλλάσσει 
κάθε αναγκαίο στοιχείο με την Ε.Χ.Α.Ε., το Διαχειριστή αγοράς, τις 
τράπεζες που ορίζονται για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών 
και τα λοιπά πρόσωπα, τράπεζες και φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες 
υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. ασφάλειες, ως και με κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται 
στο διακανονισμό των συναλλαγών, εφαρμοζομένων των περί 
επαγγελματικού απορρήτου  
στ.. Διακανονισμός σε κύκλους. Ο διακανονισμός των συναλλαγών 
διενεργείται σε καθημερινή βάση ως προς κάθε ημέρα διακανονισμού 
(Τ+3 ή Τ+1) σε κύκλους, που καθορίζονται με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.  
Πράξεις διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός 
ορισμένου κύκλου της ημέρας διακανονισμού, λόγω μη πλήρωσης των 
όρων διακανονισμού που τις διέπουν, μεταφέρονται αυτόματα σε 
επόμενο κάθε φορά κύκλο κατά τους όρους του παρόντος και σύμφωνα 
με τις σχετικές διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. 
ζ. Μέθοδοι διακανονισμού. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με 
την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp). Με τη μέθοδο της 
«παράδοσης με την πληρωμή» (delivery versus payment) 
διακανονίζονται: 
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α) Οι συναλλαγές που διενεργούνται στην Αγορά πολυμερώς σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα για τον πολυμερή διακανονισμό στον Κανονισμό. 
β) Οι συναλλαγές που διενεργούνται στην Αγορά διμερώς σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα για το διμερή διακανονισμό στον Κανονισμό. 
γ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης κινητών αξιών έναντι 
καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν κατά τη λήξη των εισηγμένων 
στο Χ.Α. παραγώγων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. 
δ) Οι συναλλαγές εκτός αγοράς (OTC), εφόσον έχει δηλωθεί στο 
Σύστημα ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή. 
    Με βάση την ως άνω μέθοδο, ο διακανονισμός διενεργείται ως εξής: 
α) Οι προς παράδοση κινητές αξίες δεσμεύονται από την Ε.Χ.Α.Ε. στους 
Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών, τους οποίους χειρίζονται οι 
Χειριστές των Μερίδων των πωλητών επενδυτών. 
β) Ταυτόχρονα δεσμεύονται από την Ε.Χ.Α.Ε. τα προς καταβολή 
χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού, τους 
οποίους χειρίζονται οι Χειριστές για λογαριασμό των αγοραστών 
επενδυτών. 
γ) Με την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και 
β) διενεργούνται ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς, από και προς τους 
Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών των Μερίδων των πωλητών και των 
αγοραστών επενδυτών, ως και από και προς τους Λογαριασμούς 
Χρηματικού Διακανονισμού των Χειριστών που ενεργούν για τους 
αγοραστές και πωλητές επενδυτές αντίστοιχα. 
η. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» 
(delivery free of payment, fop). Με τη μέθοδο της «παράδοσης χωρίς 
πληρωμή» (delivery free of payment, fop) διακανονίζονται: 
α) Οι χρηματικές υποχρεώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση 
μετατροπής των προς παράδοση υποχρεώσεων σε χρηματικές σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β) της υποπαραγράφου 2 της 
παραγράφου 2.1. της Ενότητας IV του Κανονισμού. 
β) Οι συναλλαγές των Συμβάσεων Repos του Χ.Α. 
γ) Οι συναλλαγές εκτός αγοράς (OTC), εφόσον έχει δηλωθεί στο Σύστημα 
ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή.     
    Με βάση την ως άνω μέθοδο ο διακανονισμός διενεργείται με 
ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς κινητών αξιών από και προς τους 
Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών των Μερίδων των πωλητών και των 
αγοραστών επενδυτών χωρίς να υφίσταται πληρωμή. 
θ. Τεχνικές λεπτομέρειες. Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που 
αφορά στη λειτουργία του διακανονισμού, όπως ορίζεται στην παρούσα 
Ενότητα, ενδεικτικά αναφορικά με το ωράριο και τη διενέργεια του 
διακανονισμού, τις ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου 
διακανονισμού, τον αριθμό και τη διάρκεια των κύκλων διακανονισμού, 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. 
ι. Πολυμερής διακανονισμός συναλλαγών Αγοράς. Ο πολυμερής 
διακανονισμός συναλλαγών που έχουν καταρτιστεί σε Αγορά διενεργείται 
με συμψηφισμό μόνο ως προς το χρηματικό σκέλος αυτού. Η Ε.Χ.Α.Ε. 
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συμψηφίζει τις χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανά Χειριστή που 
έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ημέρας.  Ο διακανονισμός 
γίνεται ως προς όλους τους Χειριστές η δε υποχρέωση ή απαίτηση 
καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
του αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή. Η από το διακανονισμό 
παροχή κινητών αξιών και χρημάτων προς το διακανονισμό με το πέρας 
κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να 
αποκρούσει ο Χειριστής. Η Ε.Χ.Α.Ε. διακανονίζει τις συναλλαγές με βάση 
αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη 
εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των επενδυτών-εντολέων 
προς τους Χειριστές και αντίστροφα. 
κ. Διαδικασία πολυμερούς διακανονισμού. Σε κάθε κύκλο του 
πολυμερούς διακανονισμού, η Ε.Χ.Α.Ε. επιδιώκει το διακανονισμό του 
συνόλου των συναλλαγών με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
παρούσα παράγραφο. Κάθε κύκλος διακανονισμού χωρίζεται στις εξής 
φάσεις: 
α) Φάση Α: Διακανονισμός των γνωστοποιηθεισών αγορών, στις οποίες 
αντιστοιχούν πωλήσεις της ίδιας αξίας, από το ίδιο Χειριστή στον ίδιο 
κωδικό ΟΑΣΗΣ. 
β) Φάση Β: Διακανονισμός των λοιπών γνωστοποιηθεισών αγορών. 
    Ο πρώτος κύκλος διακανονισμού έχει δύο στάδια, σε καθένα από τα 
οποία ολοκληρώνονται οι Φάσεις Α και Β της προηγούμενης 
υποπαραγράφου: 
α) Στάδιο Α: Ο διακανονισμός διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. χωρίς τη 
συμμετοχή και πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας 
που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό. 
β) Στάδιο Β: Ο διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή της τράπεζας 
που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό. 
   Σε κάθε φάση ή στάδιο διακανονισμού, η Ε.Χ.Α.Ε. υπολογίζει: 
α) Το όριο κάλυψης κάθε Χειριστή το οποίο ισούται με τη χρηματική αξία 
των γνωστοποιηθεισών πωλήσεων αυτού συν το ποσό, που βρίσκεται 
κατατεθειμένο στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του και έχει 
από την Ε.Χ.Α.Ε. δεσμευτεί μέχρι του ύψους της συνολικής αξίας των 
προς διακανονισμό αγορών του, μείον τη χρηματική αξία των αγορών 
του, που έχουν ήδη διακανονιστεί. Ειδικά στο στάδιο Α του πρώτου 
κύκλου διακανονισμού, το όριο κάλυψης του Χειριστή ισούται με την αξία 
των γνωστοποιηθεισών πωλήσεών του. 
β) Το όριο διακανονισμού κάθε Χειριστή το οποίο ισούται με τη συνολική 
χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών αγορών του. 
γ) Την κλίμακα προτεραιότητας Χειριστών, οι αγορές των οποίων 
προτάσσονται στο διακανονισμό. Προτεραιότητα στο διακανονισμό 
έχουν: 
i. κατά το στάδιο Α του πρώτου κύκλου, οι αγορές του Χειριστή που 
εμφανίζει το μεγαλύτερο όριο κάλυψης. 
ii. κατά στο στάδιο Β του πρώτου κύκλου, καθώς και σε κάθε επόμενο 
κύκλο, οι αγορές του Χειριστή που εμφανίζει το υψηλότερο χρηματικό 
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ποσό δέσμευσης στην τράπεζα που διενεργεί το χρηματικό 
διακανονισμού. 
   Σε περίπτωση Χειριστών που ισοβαθμούν με το κριτήριο του στοιχείου 
γ) της υποπαραγράφου 4, προτάσσεται στην κλίμακα διακανονισμού ο 
Χειριστής 
που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο. 
    Η Ε.Χ.Α.Ε. δύναται να διενεργεί τη Φάση Β κάθε σταδίου ή κύκλου 
διακανονισμού διακανονίζοντας παράλληλα (διακανονισμός σε ομάδα) τις 
γνωστοποιηθείσες αγορές περισσοτέρων του ενός Χειριστών οι οποίοι 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κλίμακας προτεραιότητας. Σε κάθε 
κύκλο η Ε.Χ.Α.Ε. επιδιώκει με τις προτεραιότητες του στοιχείου γ) της 
υποπαραγράφου 4 και της υποπαραγράφου 5 της παρούσας 
παραγράφου το διακανονισμό των αγορών. Κάθε Χειριστής μπορεί να 
ικανοποιηθεί για αγορές του το ανώτερο μέχρι του ύψους του ορίου 
διακανονισμού του, εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο του ορίου 
καλύψεώς του. 8. Από τις αγορές ενός Χειριστή ή μίας ομάδας Χειριστών 
κατά τη διάρκεια της  φάσης Β κάθε κύκλου ικανοποιείται κατά 
προτεραιότητα εκείνη που εμφανίζει τη μεγαλύτερη προς διακανονισμό 
ποσότητα κινητών αξιών. Κατά τη φάση Α κάθε κύκλου, ικανοποιείται 
κατά προτεραιότητα εκείνη που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο. 
    Από τις πωλήσεις των Χειριστών που έχουν αναλυθεί επιλέγεται και 
διακανονίζεται κατά προτεραιότητα η πώληση της οποίας η ποσότητα 
κινητών αξιών προσεγγίζει αριθμητικά την ποσότητα της υπό 
διακανονισμό αγοράς. Μία πράξη (αγορά ή πώληση) δύναται να 
διακανονιστεί σε περισσότερους κύκλους. /ς τίμημα μίας αγορασθείσας ή 
πωληθείσας κινητής αξίας νοείται η χρηματική αξία που αναλογεί στην 
ποσότητα κινητών αξιών που διακανονίζεται κάθε φορά ανά κύκλο.  Στο 
τέλος κάθε κύκλου που συμμετέχει η τράπεζα που διενεργεί το χρηματικό 
διακανονισμό, η Ε.Χ.Α.Ε. προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασμού 
Χρηματικού Διακανονισμού του Χειριστή (πληρωμή) με το μέρος εκείνο 
του  τιμήματος των διακανονισμένων πωλήσεών του, που δε 
συμψηφίστηκε με το τίμημα των γνωστοποιηθεισών αγορών του. Η 
πληρωμή αυτή διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. μόνο εφόσον η συνολική 
αξία των πωλήσεων του Χειριστή υπερβαίνει τη συνολική χρηματική αξία 
των αγορών του και μέχρι του ποσού της διαφοράς αυτής. 
διμερής διακανονισμός συναλλαγών Αγοράς 
λ. Περιπτώσεις διμερούς διακανονισμού 
διμερής διακανονισμός συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί στην Αγορά 
διενεργείται στις εξής περιπτώσεις: 
α) Στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών της Αγοράς. Για τις 
συναλλαγές στο Χ.Α. ως τέτοιες συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές των 
πακέτων, όπως ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό του Χ.Α. και στους 
Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. 
β) Σε περίπτωση ακύρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του _ιαχειριστή αγοράς για 
συναλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2579/1998. 
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γ) Στις περιπτώσεις συναλλαγών επί Σύνθετων Χρηματοοικονομικών 
Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) , όπως ορίζονται στον Κανονισμό του Χ.Α. 
μ. Όροι διακανονισμού. Διακανονισμός των διμερώς διακανονιζόμενων 
συναλλαγών δεν χωρεί, εάν τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη δεν 
εκπληρώσουν πλήρως τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους. Διμερής 
διακανονισμός χωρεί έως την Τ+3, με Τ την ημέρα διενέργειας της 
διμερώς διακανονιζόμενης συναλλαγής. Στις περιπτώσεις 
προσυμφωνημένων συναλλαγών που διενεργούνται για την κάλυψη 
υποχρεώσεων στην εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Κανονισμό της Αγοράς, ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (Τ+0). 
 
 
§14. Ανοιχτές πωλήσεις επί Κινητών Αξιών στο Χ.Α. (short selling) 
 

 

14.1. Έννοια των ανοικτών πωλήσεων    

 

   Μια ιδιαίτερη μορφή κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στο 

Χ.Α. είναι οι ανοικτές πωλήσεις κινητών αξιών233 (μετοχές και Δ.Α.Κ.). Οι 

ανοικτές πωλήσεις, βέβαια, βρίσκουν πεδίο εφαρμογής ιδιαίτερα στην 

Αγορά Παραγώγων και την Αγορά Repos, αλλά έχουν αξιοσημείωτη 

σημασία και στην Αγορά Αξιών. 

   Συνακόλουθα, η ανοικτή πώληση στο Χ.Α.Α. είναι η σύμβαση, την 

οποία καταρτίζει ένας επενδυτής – πελάτης με ένα Μέλος του Χ.Α. και 

του επιτρέπει να πουλήσει κινητές αξίες, τις οποίες δεν έχει στην 

κυριότητά του κατά το χρόνο που δίνει τη σχετική εντολή. Στην ελληνική 

πρακτική ονομάζεται «πώληση αέρα» ή «σορτάρισμα».  

   Χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι η ανοιχτή πώληση είναι απαραίτητο 

συμπλήρωμα του Margin Account καθώς δεν υπάρχει αγορά δίχως 

πώληση. Διεθνώς και τα δύο μαζί χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν 

τους επενδυτές, ώστε να μη χρειάζονται μεγάλη ρευστότητα για να 

επενδύσουν στο Χρηματιστήριο. Συνακόλουθα, οι ανοιχτές πωλήσεις 

γίνονται με λογαριασμό περιθωρίων (Margin Account). Τα Μέλη ζητούν 

σημαντικά αρχικά περιθώρια από τους πελάτες με ανοιχτή θέση 

πώλησης (short) και όταν υπάρχει αύξηση στην τιμή της μετοχής, 

μπορούν να ζητήσουν επιπλέον αρχικά περιθώρια. Ο επενδυτής με την 

ανοικτή πώληση πρέπει να πληρώνει οποιοδήποτε εισόδημα όπως 

μερίσματα και τόκους, το οποίο κανονικά θα εισπραττόταν από τις 

                                                           
233 Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Ο δανεισμός τίτλων – Το συμβατικό, χρηματιστηριακό και 

λογιστικό δίκαιο των συμβάσεων repos και δανείου επί κινητών αξιών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005 



[156] 
 

μετοχές που πουλήθηκαν. Το Μέλος μεταφέρει αυτά τα ποσά στο 

λογαριασμό του πελάτη από τον οποίο δανείστηκε τις μετοχές. 

    Πιο συγκεκριμένα, βάσει της Απόφασης 5/403/8.11.2006 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς 

προβλέπονται τα παρακάτω. 

Προϋποθέσεις ανοικτής πώλησης. Επιτρέπεται η κατάρτιση σε 
οργανωμένη αγορά, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα σύμβασης ανοικτής 
πώλησης επί μετοχών υψηλής ρευστότητας και διαπραγματεύσιμων 
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον αυτό προβλέπεται στον 
Κανονισμό της και εφόσον διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.  
   Ως ανοικτή πώληση νοείται, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, 
η πώληση μετοχών υψηλής ρευστότητας και διαπραγματεύσιμων 
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, η 
οποία λειτουργεί στην Ελλάδα (εφεξής οι «μετοχές»), από την οποία 
προκύπτει για τον πωλητή αρνητική θέση (short position) επί της μετοχής 
και η οποία εκκαθαρίζεται από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από 
συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης, όπως αυτές ορίζονται 
στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς, ή από συμβάσεις που 
διενεργούνται σύμφωνα τα οριζόμενα στην απόφαση 6/194/4-7-2000 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Συμβάσεις Αγοράς Αξιών με Σύμφωνο 
Επαναπώλησής τους και Συμβάσεις Πώλησης Αξιών με Σύμφωνο 
Επαναγοράς τους» (ΦΕΚ Β΄/1004) (εφεξής «συμβάσεις επαναγοράς»). 
Αρνητική θέση επί της μετοχής (εφεξής «αρνητική θέση») υφίσταται για 
τον πωλητή όταν το υπόλοιπο των διαθεσίμων του επί της μετοχής, 
περιλαμβανομένων και των διαθεσίμων του από συμβάσεις επαναγοράς, 
είναι μικρότερο του υπολοίπου του «οφειλόμενες αξίες» επί της μετοχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και 
Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Αξιών, όπως ισχύει.  
   Ως διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συμβάσεις επαναγοράς 
θεωρούνται, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, και τα διαθέσιμα 
μετοχών που προκύπτουν από αγορά μετοχών για το κλείσιμο αρνητικής 
θέσης από ανοικτή πώληση. Αρνητική θέση από ανοικτή πώληση μπορεί 
να κλείνει από μετοχές που αποκτά ο κατέχων τη θέση είτε από 
χρηματιστηριακή αγορά των μετοχών αυτών είτε με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο και αιτία.          
    Η μέγιστη αρνητική θέση ανά επενδυτή για κάθε μετοχή, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1% του συνόλου των μετοχών που κατέχονται από 
επενδυτές καθένας εκ των οποίων έχει ποσοστό μικρότερο από το 5% 
των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας (free-float). 
Κατάρτιση ανοικτής πώλησης.  Τα Μέλη της οργανωμένης αγοράς 
δύνανται να καταρτίζουν ανοικτές πωλήσεις μετοχών, για λογαριασμό 
πελατών τους ή για ίδιο λογαριασμό, με βάση τη μέθοδο 
διαπραγμάτευσης της αυτόματης και συνεχούς κατάρτισης συναλλαγών, 
τη μέθοδο της αυτόματης συνεχούς κατάρτισης στο κλείσιμο και τη 
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μέθοδο του απλού πακέτου, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό της 
οργανωμένης αγοράς. 
     Τα Μέλη της οργανωμένης αγοράς οφείλουν να δηλώνουν τις εντολές, 
που 
εισάγουν στο σύστημα συναλλαγών της οργανωμένης αγοράς για την 
κατάρτιση ανοικτών πωλήσεων, ως «εντολές ανοικτής πώλησης».234 
Εκκαθάριση ανοικτής πώλησης. Μέλος της οργανωμένης αγοράς, που 
καταρτίζει ανοικτή πώληση επί μετοχών οφείλει, για τις ανάγκες 
εκκαθάρισής της, να διασφαλίζει ότι ο πωλητής θα έχει επαρκή διαθέσιμα 
μετοχών προερχόμενα από συμβάσεις επαναγοράς του πωλητή, το 
αργότερο μέχρι την ημέρα εκκαθάρισης της ανοικτής πώλησης.  
     Πωλήσεις που δηλώθηκαν ως ανοικτές χωρίς να πληρούν τους όρους 
της παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής ή που δεν δηλώθηκαν ως 
ανοικτές ενώ πληρούν τους όρους αυτούς, μπορούν να εκκαθαρίζονται 
από τα διαθέσιμα μετοχών του πωλητή ή από τα διαθέσιμα μετοχών 
προερχομένων από συμβάσεις επαναγοράς του πωλητή, αντίστοιχα, για 
τις ανάγκες διασφάλισης της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών. 
Εντολές ανοικτής πώλησης. Σε περίπτωση συναλλαγών αγοράς 
μετοχών στην οργανωμένη αγορά, που συνεπάγεται μερικό ή ολικό 
κλείσιμο αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση, το Μέλος της 
οργανωμένης αγοράς οφείλει να δηλώνει στο σύστημα συναλλαγών της 
οργανωμένης αγοράς τις εντολές, που εισάγει για την κατάρτιση των 
αγορών αυτών, ως «εντολές για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης». 
Ενημέρωση επενδυτών επί συναλλαγών ανοικτής πώλησης. Τα 
πινακίδια που εκδίδονται από τα Μέλη της οργανωμένης αγοράς για την 
ανοικτή πώληση πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη από την οποία και να 
προκύπτει ότι πρόκειται για εντολή ή συναλλαγή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ανοικτής πώλησης. Αντίστοιχα, τα πινακίδια που εκδίδονται 
από τα Μέλη της οργανωμένης αγοράς για την αγορά που συνεπάγεται 
κλείσιμο αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση, πρέπει να φέρουν ειδική 
ένδειξη από την οποία και να προκύπτει ότι πρόκειται για εντολή ή 
συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, κλεισίματος αρνητικής θέσης 
από ανοικτή πώληση. 
    Όμως, λόγω της ιδιόμορφης φύσης αυτού του είδους κατάρτισης 
χρηματιστηριακών πωλήσεων και των συνεπαγόμενων κινδύνων που 
ελλοχεύουν σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω αδυναμίας επαρκούς 
ελέγχου τους, οι ανοικτές πωλήσεις απαγορεύθηκαν κατά διαστήματα 
στις Αγορές του Χ.Α. τόσο το 2008 όσο και το 2009. 
    Το Μάιο του 2009 και ειδικότερα με την Απόφαση 1/509/15.5.2009 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ίσχυσε 
από την 1η Ιουνίου του 2009 επετράπη και πάλι η διεκπεραίωση 

                                                           
234 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 137 επ.  
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ανοικτών πωλήσεων στο Χ.Α. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 
αυτή καθορίζονταν τα εξής: 
Γνωστοποίηση ανοικτών πωλήσεων. Κάθε μέλος οργανωμένης 
αγοράς, που εισάγει στο σύστημα συναλλαγών εντολή για την κατάρτιση 
συναλλαγής πώλησης μετοχών ή Διαπραγματεύσιμων Μεριδίων 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής μετοχές) εισηγμένων σε οργανωμένη 
αγορά, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα, από την οποία προκύπτει για 
τον πωλητή αρνητική θέση επί της μετοχής και η οποία εκκαθαρίζεται 
από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συναλλαγές χρηματοδότησης 
(δανεισμού τίτλων, οφείλει κατά την εισαγωγή της εντολής πώλησης να 
δηλώνει ότι πρόκειται για «εντολή ανοικτής πώλησης» (flagging) 
     Κάθε μέλος της οργανωμένης αγοράς, δηλώνει τις εντολές αγοράς οι 
οποίες συνεπάγονται μερικό ή ολικό κλείσιμο της αρνητικής θέσης που 
έχει προκύψει από την κατάρτιση συναλλαγής ανοικτής πώλησης ως 
«εντολής για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης». Σε περίπτωση 
αποδεδειγμένων τεχνικών προβλημάτων, η δήλωση για εντολή ανοικτής 
πώλησης και για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης γίνεται το 
αργότερο μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της οργανωμένης αγοράς κατά 
την οποία διενεργήθηκε η σχετική συναλλαγή. 
Εντολές για ανοικτές πωλήσεις. Η εντολή για την κατάρτιση 
συναλλαγής ανοικτής πώλησης εισάγεται στο σύστημα συναλλαγών της 
οργανωμένης αγοράς σε τιμή που, κατά το χρόνο εισαγωγής της, είναι 
μεγαλύτερη της τελευταίας τιμής στην οποία έχει καταρτιστεί μη 
προσυμφωνημένη συναλλαγή επί της αντίστοιχης μετοχής στο βασικό 
πίνακα διαπραγμάτευσης (uptick rule). 
   Από τις ανοικτές πωλήσεις, όμως, που προαναφέρθηκαν εξαιρούνται οι 
ανοικτές πωλήσεις στο κλείσιμο εφόσον αυτές διενεργούνται σε εκτέλεση 
εντολών πώλησης που κατά την εισαγωγή τους προσδιορίζονται σε τιμή 
στο κλείσιμο καθώς και οι προσυμφωνημένες συναλλαγές. 
Δημοσιοποίηση πληροφοριών. Η οργανωμένη αγορά δημοσιοποιεί σε 
ημερήσια βάση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών στον όγκο συναλλαγών 
ανοικτών πωλήσεων και των συναλλαγών για το κλείσιμο θέσης ανοικτής 
πώλησης συνολικά ανά μετοχή. 
   Η Ε.Χ.Α.Ε., με την ιδιότητα της ως διαχειριστή του Συστήματος Άυλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.), δημοσιοποιεί σε ημερήσια βάση στο Ημερήσιο Δελτίο 
Τιμών το συνολικό αριθμό των μετοχών ανά εκδότη που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού και έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. 
Υποχρεώσεις συναλλασσομένων. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
γνωστοποιούν αυθημερόν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση shrtposition@cmc.gov.gr ή στο fax 2103377265) 
α) κάθε καθαρή αρνητική θέση (net short position) επί συγκεκριμένης 
μετοχής, η οποία υπερβαίνει το 0,10% του αριθμού των μετοχών του 
εκδότη ανά κατηγορία μετοχών, β) κάθε μεταγενέστερη μεταβολή 
(αύξηση ή μείωση) καθαρής αρνητικής θέσης που έχει ήδη 
γνωστοποιηθεί. 

mailto:shrtposition@cmc.gov.gr
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   Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του επενδυτή 
(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και λοιπά 
στοιχεία επικοινωνίας), όνομα του εκδότη, αριθμό μετοχών που 
αντιστοιχούν στην καθαρή αρνητική θέση και ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει η θέση αυτή επί του αριθμού των μετοχών του εκδότη.  
   Τα πρόσωπα αυτά ενημερώνουν, ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την οργανωμένη αγορά προκειμένου τα 
σχετικά στοιχεία να δημοσιοποιηθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ενημέρωση περιλαμβάνει μόνο το 
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία του επενδυτή, το όνομα του 
εκδότη, τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν στην καθαρή αρνητική 
θέση και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η θέση επί του αριθμού των 
μετοχών του εκδότη.235 
    Τέλος, προκειμένου να κατανοήσουμε την  έννοια της ανοικτής 

πώλησης παρατίθεται αμέσως παρακάτω ένα σχετικό απλοποιημένο 

παράδειγμα: 

   Ο επενδυτής Α προβλέπει πτώση στην τιμή μιας μετοχής στο προσεχές 

μέλλον. Πουλά μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου 2000 μετοχές προς 

15 ευρώ η κάθε μία. Τις μετοχές δεν τις έχει στην «κατοχή» του ο 

επενδυτής Α, γι’ αυτό ο χρηματιστής του τις δανείζεται από τον πελάτη 

του Β, τις πουλά και καταθέτει το ποσό στο λογαριασμό του Α. Άρα 2000 

x 15 = 30000 ευρώ. Μετά από 3 εβδομάδες η πρόβλεψη του Α 

επαληθεύεται και η τιμή της συγκεκριμένης μετοχής πέφτει στα 10 ευρώ. 

Τότε αποφασίζει να κλείσει την ανοικτή θέση πωλήσεως (short) και δίνει 

εντολή στο Μέλος να αγοράσει 2000 ίδιες μετοχές προς 10 ευρώ (πλέον) 

χρησιμοποιώντας από το λογαριασμό του 20000 ευρώ. Οι μετοχές 

αντικαθίστανται στο λογαριασμό του πελάτη Β. Συνεπώς, ο επενδυτής Α 

έχει κερδίσει σε 3 εβδομάδες 10000 ευρώ. Σε περίπτωση, όμως, κατά την 

οποία παρά τις προσδοκίες του Α η τιμή της μετοχής ανέβει στα 17 ευρώ 

για παράδειγμα, τότε έχει ζημία 2 ευρώ για κάθε μετοχή και 4000 ευρώ 

συνολικά. Επιπρόσθετα, εάν το Μέλος, ενώ το συμβόλαιο είναι ανοιχτό 

χρειαστεί τις μετοχές και δεν έχει να του δανείσει άλλες, τότε ο επενδυτής 

Α θα αναγκαστεί να αγοράσει και να κλείσει τη θέση του αμέσως, ακόμα 

και αν δεν τον συμφέρει.  

 
 
 
14.2. Ο κίνδυνος σε περιόδους χρηματοοικονομικής κρίσης 
 

                                                           
235 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 133 επ.   
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14.2.1. Απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών στην 
Ελλάδα.Παρ’ όλα αυτά, οι προσωρινές απαγορεύσεις των 
προηγούμενων χρόνων, οι οποίες οφείλονταν στη διεθνή 
χρηματοοικονομική κρίση και τους συνεπαγόμενους κινδύνους που 
προκαλούσαν σε τέτοιες κερδοσκοπικές περιόδους αυτού του είδους οι 
χρηματιστηριακές συναλλαγές, συνεχίστηκαν. Η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, μετά και από τις προτροπές των ευρωπαϊκών και 
διεθνών αγορών και πολιτικών κυβερνήσεων αποφάσισε στις 28 
Απριλίου 2010 την εκ νέου απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων στο 
Χ.Α. Ο κίνδυνος, ο οποίος ελλοχεύει, ειδικά σε περιόδους 
χρηματοοικονομικής κρίσης είναι προφανής. Οι επενδυτές, οι οποίοι 
προβαίνουν σε ανοικτές πωλήσεις στοχεύουν όπως συνάγεται από τη 
σημασία των συναλλαγών αυτών στη μελλοντική  πτώση της 
χρηματιστηριακής τιμής των κινητών αξιών τις οποίες πωλούν, 
προκειμένου αγοράζοντάς αυτές στη συνέχεια σε χαμηλότερη τιμή να 
αποκομίσουν κέρδος από τη δημιουργούμενη διαφορά. Σε περιόδους, 
όμως, χρηματοοικονομικής κρίσης, όπου οι κερδοσκοπικές στρατηγικές 
εντείνονται λόγω των μεγαλύτερων ευκαιριών και του δυσχερέστερου 
ελέγχου των χρηματιστηριακών αγορών, οι μεγάλοι επενδυτές δεν 
περιορίζονται, συνήθως, στην αναμονή της πτώσης της τιμής των εν 
λόγω κινητών αξιών αλλά παράλληλα  την επιδιώκουν προσπαθώντας με 
διάφορες κινήσεις την υποβάθμισή τους προς δικό τους όφελος και προς 
ζημία, όμως, των μικροεπενδυτών, ακόμα και εταιρειών εισηγμένων σε 
χρηματιστηριακές αγορές, με αποτέλεσμα το πλήγμα εθνικών 
οικονομιών. Κατά συνέπεια, τόσο οι διεθνείς όσο και οι εθνικές 
χρηματιστηριακές αγορές καλούνται να λάβουν επιπλέον μέτρα, με στόχο 
την καταπολέμηση των ανεξέλεγκτων και επικίνδυνων κερδοσκοπικών 
στρατηγικών. 
   Συνακόλουθα, όπως προαναφέραμε, στις 25/4/2010 το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την απαγόρευση 
των ανοικτών πωλήσεων στο Χ.Α. αρχικά μέχρι τις 28 Ιουνίου 2010, ενώ 
στη συνέχεια η απαγόρευση πήρε παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2010. 
Συγκεκριμένα η Απόφαση 548/28.4.2010 του Δ.Σ. της Ε.Κ. προβλέπει τα 
εξής : «Απαγορεύονται οι ανοικτές πωλήσεις μετοχών ή 
Διαπραγματεύσιμων Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένων στην 
αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου μετοχές), ανεξαρτήτως του τόπου 
κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ ή 
εξωχρηματιστηριακά). Ως ανοικτές πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις 
μετοχών που εκκαθαρίζονται από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από 
συναλλαγές χρηματοδότησης (δανεισμού) τίτλων.» 
    Στις 11 Μαΐου, μάλιστα, το Δ.Σ. της Ε.Κ. δημοσίευσε διευκρινιστική 
επιστολή σχετικά με την προαναφερθείσα απόφασή του, η οποία 
αναφέρει τα εξής: 
1, Η απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων ισχύει για όλες τις εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης 
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των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ, ή εξωχρηματιστηριακά – 
OTC). 
2. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για ακάλυπτες (naked) όσο και για 
καλυμμένες (covered) ανοικτές πωλήσεις. 
3. Η απαγόρευση περιλαμβάνει πωλήσεις που καλύπτονται από 
μεταγενέστερες ενδοσυνεδριακά αγορές. 
4. Η απαγόρευση εφαρμόζεται και στα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων. 
5. Η απαγόρευση ισχύει για όλα τα πιστοποιητικά κατάθεσης (depository 
receipts) π.χ. ADRs, GDRs, που αντιπροσωπεύουν μετοχές εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
6. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει το άνοιγμα ή την αύξηση αρνητικής 
θέσης που προκύπτει από συναλλαγές που καταρτίζονται επί 
παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένη αγορά/ΠΜΔ ή 
σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. 
7. Εξαιρούνται οι έχοντες την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί 
των μετοχών ή πιστοποιητικών κατάθεσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, 
για συναλλαγές ανοικτής πώλησης που καταρτίζουν στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων τους για ειδική διαπραγμάτευση. 
8. Εξαιρούνται οι έχοντες την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί 
μεριδίων ΔΑΚ στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για 
συναλλαγές που καταρτίζουν επί μεριδίων ΔΑΚ στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεών τους για ειδική διαπραγμάτευση.  
9. Εξαιρούνται οι έχοντες την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί 
παραγώγων ή επί μεριδίων ΔΑΚ σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, για 
συναλλαγές ανοικτής πώλησης επί μετοχών, οι οποίες αποτελούν 
υποκείμενη αξία παραγώγου/ΔΑΚ ή οι οποίες συμμετέχουν σε δείκτη που 
αποτελεί υποκείμενη αξία παραγώγου/ΔΑΚ, που καταρτίζουν με σκοπό 
την κάλυψη ή αντιστάθμιση κινδύνου επί θέσεων που λαμβάνουν σε 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε μερίδια ΔΑΚ στην οργανωμένη 
αγορά ή στον ΠΜΔ.  
14.2.2. Απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών στη 

Γερμανία.Μάλιστα, στις 19 Μαΐου 2010, η Γερμανία, μετά από απόφαση 

της Καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ προχώρησε στην απαγόρευση των 

«ακάλυπτων» ανοικτών πωλήσεων (naked short selling). Η απόφαση της 

Γερμανίας να απαγορεύσει τις πωλήσεις κρατικών ομολόγων και μετοχών 

των μεγάλων τραπεζών από επενδυτές    , οι οποίοι δεν κατέχουν τους 

σχετικούς τίτλους προκάλεσε  Αναταραχή στις διεθνείς χρηματιστηριακές 

αγορές και εντάσεις στην Ε.Ε.. Η απόφαση ανακοινώθηκε  από τη 

γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μονομερώς - χωρίς να έχει 

προηγηθεί συμφωνία στο πλαίσιο της Ε.Ε - και έπεσε, σύμφωνα με την 

εφημερίδα «Financial Times» ως κεραυνός εν αιθρία στα αμερικανικά 

Χρηματιστήρια, τα οποία έκλεισαν με πτώση των δεικτών τους 

μεγαλύτερη από 1%. Η κίνηση αυτή αξιολογήθηκε αρνητικά από τους 
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επενδυτές, με αποτέλεσμα να κινούνται  την επομένη  έντονα πτωτικά και 

τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις απώλειες τους να 

κυμαίνονται κοντά στο 2%. Τη διαφωνία της με την απόφαση της 

Γερμανίας εξέφρασε και η υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας κυρία 

Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία σημείωσε ότι η απαγόρευση του short selling 

μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ρευστότητας στις αγορές ομολόγων 

των χωρών με δημοσιονομικά προβλήματα και για το λόγο αυτό θα ήταν 

σκόπιμο, όπως είπε, να ζητηθεί η άποψη των αντίστοιχων κυβερνήσεων. 

Αλλά και ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Μισέλ Μπαρνιέ τήρησε αποστάσεις 

από τη γερμανική απόφαση, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που 

ανακοινώθηκαν θα ήταν πιο αποτελεσματικά αν ήταν συντονισμένα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

   Ωστόσο, στις 2 Ιουνίου 2010 η γερμανική κυβέρνηση, ύστερα από 

δήλωση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών προχώρησε σε γενική 

απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων, η οποία πλέον αφορά όλες τις 

μετοχές. Μάλιστα, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, προτρέπει όλες τις 

κυβερνήσεις της Ευρωπαικής Ένωσης να ακολουθήσουν το παράδειγμα 

της Γερμανίας και να απαγορευθεί πλήρως, εν περίοδο οικονομικής 

κρίσης, στην Ε.Ε. η μέθοδος του short selling.  

14.2.3. Απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων στη δευτερογενή 

αγορά ομολόγων του Χ.Α. Σοβαρότατα ερωτηματικά προέκυψαν όσον 

αφορά  την εποπτεία του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί 

τίτλων με λογιστική μορφή από την Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα 

τη διατήρηση του χρονικού περιθωρίου Τ+3, το οποίο υπό ορισμένες  

προϋποθέσεις γίνεται άτυπα Τ+10.  

Το μπαράζ των κερδοσκοπικών επιθέσεων το οποίο επιβάρυνε το 

ελληνικό δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον ευρώ σε τόκους, 

εγείρει ερωτηματικά για το κατά πόσον η Τράπεζα της Ελλάδος, 

θωράκισε επαρκώς τους τίτλους του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα, 

ορισμένα δημοσιεύματα, έφτασαν στο σημείο να κατηγορήσουν την 

Τράπεζα της Ελλάδος, ότι διευκόλυνε τα διάφορα κερδοσκοπικά funds, 

να διευρύνουν την εφαρμογή της ευρέως διαδεδομένης κερδοσκοπικής 

πρακτικής του short selling, το οποίο απαγορεύεται στη δευτερογενή 

αγορά ομολόγων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,  επιμηκύνοντας 

το χρόνο διακανονισμού σε 10 εργάσιμες ημέρες.  

Συνακόλουθα, ύστερα από πολλές πιέσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος 

αποφάσισε να θέσει στη δευτερογενή αγορά ομολόγων νέους κανόνες 

που αφορούν το Short Selling στις 7 Απριλίου 2010 , με τους οποίους η 

όλη διαδικασία γίνεται λιγότερο ελκυστική καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος για 

τους επενδυτές που πωλούν ομόλογα χωρίς να τα διαθέτουν. 
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Το "σορτάρισμα" στην ΗΔΑΤ θα γίνεται πλέον μόνον intraday και όποιοι 

βρίσκονται με ανοιχτές θέσεις μετά τη λήξη των συναλλαγών, θα 

υποχρεούνται να τις κλείνουν αγοράζοντας μέσω δημοπρασιών - σε τιμές 

πιθανότατα υψηλότερες. Στην ουσία με τον νέο κανονισμό όσοι 

προχωρούν σε ανοικτές πωλήσεις ομολόγων υποχρεώνονται να 

αποδείξουν στο τέλος της διαπραγμάτευσης ότι διαθέτουν στο 

χαρτοφυλάκιο τους αυτούς τους τίτλους. Στην αντίθετη περίπτωση οι 

συγκεκριμένοι επενδυτές θα υποχρεώνονται να αγοράζουν τα ομόλογα 

αυτά μέσα από μία διαδικασία δημοπρασίας, η οποία όμως μπορεί να 

διαμορφώσει τιμές οι οποίες πλέον να μην είναι συμφέρουσες για τους 

ίδιους. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως το Τ+3 έγινε πλέον Τ+1. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται από την Επιτροπή Εποπτείας και 

Ελέγχου των Βασικών διαπραγματευτών επειδή παρατηρούνται 

υπερβολικές χρεωστικές θέσεις σε πράξεις της ΗΔΑΤ «αποφάσισε από 

σήμερα (7/4/2010) και μέχρι νεοτέρας να τίθενται αυτομάτως σε 

δημοπρασία όλες οι πράξεις της ΗΔΑΤ με χρεωστικό υπόλοιπο στο τέλος 

της ημέρας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 

ΚΑΙ  

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ. 

  

 

§15. Τα όργανα που ασκούν εποπτεία επί των χρηματιστηριακών 

πωλήσεων στο Χ.Α.Α. 

   Τα όργανα, τα οποία ασκούν εποπτεία236 επί των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών στο Χ.Α.Α. είναι τρία. Πρώτιστα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

η οποία είναι η κατά κύριο λόγο υπεύθυνη εποπτική αρχή για τον έλεγχο 

των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Επίσης, εποπτεία έχουν το 

δικαίωμα να ασκούν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Χ.Α., δηλαδή η 

Ε.Χ.Α.Ε., και ειδικότερα το Δ.Σ.  

 

 

15.1. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

 

    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως προαναφέραμε αποτελεί τη 

σημαντικότερη εποπτική αρχή στο χρηματιστηριακό δίκαιο, με συνέπεια 

να έχει τη μεγαλύτερη εξουσία εποπτείας επί των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών στο Χ.Α. Για το λόγο αυτό θα γίνει εκτενής αναφορά για την 

εποπτική εξουσία της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμέσως παρακάτω. 

 

15.2. Τράπεζα της Ελλάδος.  

    

   Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει  την ευθύνη για τη διαχείριση και τη 

λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με 

Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι). Πρόκειται ουσιαστικά για το Σύστημα στο 

οποίο διακανονίζονται όλες οι συναλλαγές που αφορούν ομόλογα του 

                                                           
236 Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο Χρηματιστηριακό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2001, σελ. 80 επ. 
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Ελληνικού Δημοσίου τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή 

αγορά. Επιπρόσθετα, έχει αναλάβει τον ταμειακό διακανονισμό των 

συναλλαγών επί τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών και του 

Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών με σκοπό τον αξιόπιστο, ασφαλή 

και οριστικό διακανονισμό των συναλλαγών αυτών. Έτσι, όλες οι 

απαραίτητες χρεώσεις και πιστώσεις κεφαλαίων για το διακανονισμό των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω των 

λογαριασμών των εμπλεκομένων φορέων που τηρούνται στην Τράπεζα 

της Ελλάδος. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της λειτουργίας της 

Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ). Πρόκειται για την 

οργανωμένη δευτερογενή αγορά για τους τίτλους του Ελληνικού 

Δημοσίου. Ιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία μιας συγκροτημένης και 

αποτελεσματικής αγοράς η οποία είναι σε θέση να διασφαλίσει διαφάνεια 

στη διαμόρφωση των τιμών και μεγαλύτερη ρευστότητα. Τέλος, η 

επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών ασκείται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 

 

15.3. Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.  

 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. έχει επίσης κάποιες εξουσίες 

εποπτείας επί των χρηματιστηριακών πωλήσεων και εν γένει επί των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α., όχι όμως σε διευρυμένο 

επίπεδο. Οι σχετικές εξουσίες του προβλέπονται κυρίως στον Κανονισμό 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 

 

15.4. Υπουργείο Οικονομικών 

 

   Το Χ.Α. παρακολουθείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών μέσω της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πιστωτικών και 

Δημοσιονομικών Υποθέσεων είναι οι εξής: α) η ανάλυση των εξελίξεων 

στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, β) η επεξεργασία και 

διαμόρφωση προτάσεων κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα 

κεφαλαιαγοράς, γ) η εναρμόνιση της νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

και δ) η εποπτεία της τήρησης της νομιμότητας όλων των φορέων της 

κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου.237 

                                                           
237 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 100  
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   Στο σημείο αυτό όμως είναι σημαντικό να τονίσουμε πως πέραν όσων 

παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό περί εποπτείας των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών, θα υπάρξουν σύντομα νέες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.  

Εν μέσω, λοιπόν, άκρατης κερδοσκοπίας στις αγορές, ο όμιλος Ελληνικά 

Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), όπως εξήγγειλε στις 5 Φεβρουαρίου 2010 ο 

πρόεδρος του Χ.Α. κ. Σ. Καπράλος, έχει στα σκαριά νέο σύστημα 

εποπτείας της αγοράς. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον κ. Καπράλο, εκτός 

από κατασταλτική να υπάρχει και προληπτική εποπτεία, ώστε να 

ειδοποιηθούν εγκαίρως οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα, αν παρατηρηθούν ύποπτες συναλλαγές. 

  

    

§16. Η εποπτική και κατασταλτική – κυρωτική αρμοδιότητα της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς238 

     Πρώτιστα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα, και εποπτεύεται από τον 

Υπουργείο Οικονομικών. Η εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς συνίσταται στον έλεγχο των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών στο Χ.Α. Βασικές της αρμοδιότητες είναι  η εποπτεία 

χρηματιστηριακών εταιρειών, Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Ε.Ε.Δ., η 

θέσπιση κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν τη σύμφωνα με το νόμο 

ομαλή λειτουργία της αγοράς, τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου και την 

προστασία των επενδυτών. Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνη για την 

παροχή αδειών για την ίδρυση Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ακόμα, ελέγχει τη 

φερεγγυότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια των εποπτευόμενων εταιρειών 

και αν τηρούν τον θεσπισμένο από αυτή Κώδικα Δεοντολογίας, και 

γενικότερα τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, ενώ, επίσης, ελέγχει τη χρήση 

κεφαλαίων με βάση τα αναγραφόμενα στα ενημερωτικά δελτία κατά την 

εισαγωγή των εταιρειών στο Χ.Α.Α.239 

    Παράλληλα, η κατασταλτική και κυρωτική αρμοδιότητα της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία λόγω της σπουδαιότητάς της θα μας 

απασχολήσει περισσότερο, ως φορέας διοικητικής εξουσίας, συνίσταται 

                                                           
238 Σοφία Δ. Παγώνη, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο 

δικαστικός έλεγχος αυτής, εκδόσεις Σάκκουλας, 2006, σελ. 113 επ.  
239 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 101 επ.  
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στην εξουσία της να παρεμβαίνει στις διάφορες περιπτώσεις 

παραβάσεων της υποχρέωσης τήρησης των κανόνων, οι οποίοι 

στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, τόσο 

της Αγοράς Αξιών όσο και των Αγορών Παραγώγων και Repos. 

   Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός πως η εποπτεία των αγορών και η 

συνακόλουθη καταστολή των φαινομένων κατάχρησης και κάθε άλλης 

ευθείας παραβατικής συμπεριφοράς δεν είναι καθόλου εύκολη και απλή 

υπόθεση. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να διαγνωστεί πότε μια 

συμπεριφορά που αναπτύσσεται στα πλαίσια της ελεύθερης 

επιχειρηματικής δράσης και της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, 

προσώπων και παροχής υπηρεσιών είναι παράνομη ή όχι, πότε μια 

πρακτική αγοράς μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή ή μη. Σίγουρο 

είναι , πάντως, ότι η εποπτεία και η  κατασταλτική – κυρωτική 

αρμοδιότητα, τις οποίες ασκεί μια εποπτική αρχή της χρηματιστηριακής 

αγοράς, δεν μπορούν να λάβουν τη μορφή αγορανομικής παρέμβασης 

και καταστολής. Οι νέες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά και οι σύγχρονες 

συνθήκες επέβαλαν τη χειραφέτηση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού 

χρηματιστηριακού δικαίου και εν γένει του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, 

προϋποθέτουν την κατάργηση αγορανομικής εμπνεύσεως και 

προελεύσεως των ρυθμίσεων και απαιτούν εγκατάλειψη της ιδέας της 

αστυνόμευσης του χρηματιστηρίου για τη διοικητική ή ποινική επιβολή 

κυρώσεων επί προσώπων που επιδεικνύουν ελαφρώς αποκλίνουσα 

συμπεριφορά ή παραλείπουν, χωρίς δόλο ή βαριά αμέλεια, να λάβουν τα 

μέτρα εκείνα, τα οποία, εκ των υστέρων και ασφαλώς, αποδεικνύεται ότι 

θα ήταν ενδεδειγμένα για την αποφυγή της παράτυπης ή παράνομης 

συμπεριφοράς. Συνιστά δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία η μετάβαση 

στους σύγχρονους όρους καταστολής και κύρωσης των παραβάσεων 

μέσω κανόνων εποπτείας και αρχών, οι οποίοι στοχεύουν στην επίτευξη 

της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των χρηματιστηριακών 

αγορών με τη διασφάλιση της πληροφορικής και λειτουργικής τους 

αποτελεσματικότητας. 

   Βάσει της ελληνικής έννομης τάξης και νομοθεσίας και ειδικότερα 

σύμφωνα με το άρθρο 78 περ. ε΄ του νόμου 1969/1991 παρέχεται η 

εξουσία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επιβάλλει, βάσει σχετικών 

νομοθετημάτων, τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αρμοδιότητα να 

επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, 

αναστολή λειτουργίας, ανάκληση άδειας λειτουργίας) σε εποπτευόμενα 

νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία παραβαίνουν τη χρηματιστηριακή 

νομοθεσία και τους κανόνες, οι οποίοι θεσπίζονται για την εύρυθμη 
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λειτουργία της αγοράς. Οι διοικητικές κυρώσεις, τις οποίες επιβάλλει η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν τη μορφή εκτελεστών ατομικών 

διοικητικών πράξεων. Συνακόλουθα, η Επιτροπή είναι, ακόμα, αρμόδια 

για την επιβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τις εισαγγελικές αρχές, όταν 

διαπιστώνει παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, οι οποίες 

έχουν ποινικό χαρακτήρα.  

   Το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο, σε μια σειρά οδηγιών, έχει αναθέσει 

την άσκηση της ρυθμιστικής και ελεγκτικής εξουσίας, τόσο από την 

πλευρά της πρόληψης, όσο και από την πλευρά της καταστολής, σε μία 

μόνο ανεξάρτητη εποπτική αρχή διοικητική φύσεως , με τι σκεπτικό ότι ο 

μεγάλος αριθμός αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, με διαφορετικές 

εξουσίες η καθεμία, δημιουργεί αδικαιολόγητο κόστος, σύγχυση στους 

οικονομικούς φορείς και συχνά δυσχεραίνει την αποτελεσματική 

εφαρμογή των εποπτικών κανόνων. Επιπρόσθετα, οδηγία 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την «κατάχρηση της αγοράς», δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία στην 

Ελλάδα είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με συνδρομητικό ρόλο, όπως 

αναφέραμε του της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δ.Σ. του Χ.Α. 

Συγκεκριμένα, επιτάσσεται η κοινή για τα κράτη μέλη κατάστρωση ενός 

συστήματος κυρώσεων, οι οποίες, όπως σχετικά αναφέρεται στο 

Προοίμιο της Οδηγίας, «πρέπει να είναι αρκούντως αποτρεπτικές, 

ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης και προς τα αποκομισθέντα 

κέρδη και να επιβάλλονται με συνέπεια». 

   Συνακόλουθα, οι διοικητικές κυρώσεις, εξοπλισμένες με τη διεύρυνση 

των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν εν γένει ότι αποτελούν την πεμπτουσία του χρηματιστηριακού 

δικαίου και του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, με δεδομένο ότι είναι τα 

κατεξοχήν μέσα προστασίας του επενδυτή και της ακεραιότητας της 

αγοράς. Ο κίνδυνος αυθαιρεσίας κατά την επιβολή των κυρώσεων 

εκμηδενίζεται, καθώς κάθε εκτελεστική πράξη της Ε.Κ. μπορεί να 

υποβληθεί σε δικαστικό έλεγχο.  

   Επιπλέον, η Οδηγία 2003/6/ΕΚ αντικατοπτρίζει το γενικό πνεύμα των 

επιταγών της Ε.Ε. αναφορικά με την καταστολή των παραβάσεων του 

συνόλου των κανόνων δικαίου της κεφαλαιαγοράς, με επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων, καθώς αυτές έχουν το πλεονέκτημα να 

επιβάλλονται γρήγορα, να είναι επαρκώς αποτρεπτικές και να μπορούν 

να γνωστοποιούνται στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η ταχύτητα επιβολής 

των διοικητικών κυρώσεων σε σχέση με τις ποινικές, έχει ιδιαίτερη 

σημασία, ώστε να αποφεύγεται η συνέχιση της παράνομης 
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συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η επιβολή κυρώσεων 

επιτρέπει, επίσης, στις αρμόδιες αρχές να συνεργάζονται μεταξύ τους για 

να διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή των κυρωτικών κανόνων, 

αφού σε μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορεί η ίδια παράνομη 

συμπεριφορά να τιμωρείται με βαριές κυρώσεις σε ένα κράτος μέλος, με 

ελαφρές κυρώσεις σε άλλο και καθόλου σε ένα τρίτο.   

   Επίσης, είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε τις τάσεις που 

ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με τις νομοθετικές 

επιλογές στο ζήτημα της θέσπισης των προστατευτικών κανόνων της 

χρηματιστηριακής αγοράς και της επιβολής κυρώσεων από την εποπτική 

αρχή. Συνεπώς, οι τάσεις είναι οι εξής: 

α. Η πρώτη απαγορεύει και τιμωρεί συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες 

θίγουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς, και κατά κύριο λόγο αυτές που 

συνδέονται με τη διάδοση ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών ως προς 

τις διαπραγματεύσιμες κινητές αξίες. Εκκινεί από την άποψη ότι η 

πληροφόρηση, επειδή προκαλεί την επενδυτική απόφαση και την 

αντίστοιχη εντολή του επενδυτή, είναι το σημαντικότερο τμήμα της 

διαδικασίας διαμόρφωσης της τιμής και επιδιώκει να εξασφαλίσει την 

ορθότητα και την πληρότητά της. 

β. Η δεύτερη βασίζεται στην παρατήρηση ότι πολλές φορές η 

ευρηματικότητα των συναλλασσομένων είναι τέτοια, ώστε δε συνιστά 

ικανοποιητική λύση ο εκ των προτέρων καθορισμός των περιπτώσεων 

προσβολής της λειτουργίας διαμόρφωσης χρηματιστηριακών τιμών. 

Συνεπώς, προτείνεται μια περισσότερη «ανοιχτή» διατύπωση, όπως π.χ. 

«χρήση αθέμιτων μέσων», ή «κατάχρηση της αγοράς», προκειμένου να 

αποτελέσει το κριτήριο ενεργοποίησης της σχετικής διάταξης και τη βάση 

προστασίας του έννομου αγαθού της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, 

λειτουργώντας από νομοτεχνική άποψη ως μια γενική ρήτρα. Είναι 

ευνόητο ότι μια τέτοια επιλογή  ενέχει και τον κίνδυνο ανασφάλειας 

δικαίου, ο οποίος επιτείνεται ή μειώνεται ανάλογα με τη χρήση και 

ερμηνεία των σχετικών διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές. Για το λόγο 

αυτό, με την Οδηγία αυτή για την κατάχρηση της αγοράς και των τεχνικών 

μέτρων εφαρμογής της, που λαμβάνονται, στα πλαίσια της διαδικασίας  

Lamfalussy240, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την CESR, όσο και στις 

επόμενες οδηγίες αναφορικά με την υποχρέωση των φορέων της αγοράς 

για διαφάνεια, γίνεται προσπάθεια για οριοθέτηση των αόριστων εννοιών 

(π.χ. «κατάχρηση αγοράς», «χειραγώγηση τιμών»), συγκεκριμενοποίηση 

συμπεριφορών, που συνιστούν παραβίαση των κανόνων δικαίου της 
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χρηματιστηριακής αγοράς και διαχωρισμός από «αποδεκτές πρακτικές 

αγοράς» (accepted market practices).  

   Συνακόλουθα, σημαντικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες αναγνωρίζεται 

δυνατότητα παρέμβασης και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν διαγιγνώσκονται παραβατικές των 

κανόνων του χρηματιστηριακού δικαίου συμπεριφορές: 

α. Παραβίαση της υποχρέωσης διαφάνειας και παροχής επαρκούς 

πληροφόρησης241 (βλ. νόμους 3152/2003, 3340/2005 και 3371/2005) 

β. Απαγόρευση της «κατάχρησης αγοράς»242, δηλαδή  

   i) της καταχρηστικής εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών243 

  ii) της χειραγώγησης της αγοράς (Market manipulation) 

(βλ. το νόμο 3340/2005) 

γ. Ανάκληση άδειας λειτουργίας των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. και των Α.Ε.Ε.Δ 

(βλ. άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1806/1988, άρθρο 78 του ν. 1969/1991 και 

άρθρο 30 β’ του ν. 2396/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ν. 

3371/2005)244 

  

 

 

§17. Ακυρότητα των χρηματιστηριακών συμβάσεων πώλησης 

 

    Μία χρηματιστηριακή συναλλαγή μπορεί να ακυρωθεί με δύο τρόπους, 

είτε συναινετικά είτε αναγκαστικά. Η συναινετική ακύρωση συναλλαγών 

προβλέπεται στην § 2.3.13.2. του Κανονισμού του Χ.Α., ενώ η 

αναγκαστική ακύρωση συναλλαγών προβλέπεται στην §2.6.6. του 

Κανονισμού του Χ.Α.  

 
 
17.1. Συναινετική ακύρωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών 
  
   Όταν μια συναλλαγή έχει καταρτισθεί από λάθος που καταλογίζεται σε 
συμμετέχοντα σε αυτή Μέλος, το Χ.Α. δύναται να ακυρώσει την 
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συναλλαγή, εφόσον εντός προθεσμίας από την κατάρτιση της 
συναλλαγής λάβει σχετικό αίτημα ακύρωσης από το Μέλος και συναινέσει 
στην ακύρωση το αντισυμβαλλόμενο στη συναλλαγή Μέλος κατόπιν 
ειδοποίησής του από το 
Χ.Α. Εάν πρόκειται για συναλλαγή που αφορά σύμβαση Repos η 
διόρθωση δύναται να εγκριθεί από το Χ.Α. με μόνη την υποβολή σχετικού 
αιτήματος από το συμμετέχον σε αυτή Μέλος. Στο πλαίσιο εξέτασης 
αιτήματος ακύρωσης λόγω λάθους, το Χ.Α. δύναται να ζητά από το 
αιτούν την ακύρωση Μέλος τα στοιχεία της εντολής βάσει της οποίας 
καταρτίστηκε η συναλλαγή ως και κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με την 
λήψη και εκτέλεση της εντολής. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται από το 
Μέλος σε έντυπο που χορηγείται από το Χ.Α. και περιλαμβάνει τη 
δήλωση του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό εκπροσώπου του 
Μέλους ότι πρόκειται για συναλλαγή που έχει καταρτισθεί από λάθος 
καθώς και την αιτία του λάθους. Το Χ.Α. ορίζει με απόφασή του την 
προθεσμία εντός της οποίας δύναται να εγκρίνει αίτηση ακύρωσης καθώς 
και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διεξαγωγή 
της σχετικής διαδικασίας. Με την ακύρωση η συναλλαγή παύει να ισχύει 
από το χρόνο κατάρτισης αυτής και διαγράφεται από το Σύστημα. Την 
αρμοδιότητα για την ακύρωση συναλλαγών έχει η Διεύθυνση Λειτουργίας 
Αγοράς του Χ.Α. η οποία δύναται να συνεπικουρείται από ειδικές 
επιτροπές που συστήνονται για το σκοπό αυτό από το Χ.Α.  Η Διεύθυνση 
Λειτουργίας Αγοράς του Χ.Α. ενημερώνει μέσω του Συστήματος ή με 
άλλα πρόσφορα μέσα της επιλογής της το αιτούν Μέλος ή τα 
συμμετέχοντα στην συναλλαγή Μέλη για την ακύρωση της συναλλαγής ή 
την απόρριψη αιτήσεως ακύρωσης. 
 
 
17.2. Αναγκαστική ακύρωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών 
 
 17.2.1. Έννοια και σκοπός. Στο κεφάλαιο αυτό βέβαια, μας ενδιαφέρει 
περισσότερο η αναγκαστική ακύρωση245 χρηματιστηριακών συναλλαγών, 
καθώς αποτελεί μέτρο προστασίας της αγοράς, και όπως θα δούμε 
παρακάτω συντελείται κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.  
   Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Κανονισμό του Χ.Α. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο 
εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. μπορεί να προβεί σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία σε αναγκαστική ακύρωση συναλλαγής επί 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς 
και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, ενδεικτικά όταν η 
συναλλαγή διενεργείται σε αποκλίνουσα τιμή που μπορεί να διαταράξει 
την ομαλή λειτουργία της αγοράς ή όταν συντρέχει κατά την κρίση του 
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άλλος σπουδαίος λόγος, όπως όταν οι συναλλαγές διενεργούνται σε 
χρόνο δυσλειτουργίας του Συστήματος ή είναι προϊόν απάτης. Το Χ.Α. 
μπορεί να θέτει ειδικούς όρους ακύρωσης με Απόφασή του, 
καθορίζοντας σε αυτή κάθε σχετικό τεχνικό θέμα και αναγκαία 
λεπτομέρεια. 
   Συνακόλουθα, η χρηματιστηριακή νομοθεσία και ο Κανονισμός του Χ.Α. 
περιέχουν ειδικές διατάξεις ως προς την αντιμετώπιση των ελαττωμάτων 
των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 29 
του νόμου 2579/1998, το Δ.Σ. του Χ.Α. έχει τη δυνατότητα να κηρύξει 
άκυρη χρηματιστηριακή συναλλαγή, η οποία καταρτίστηκε μέσω του 
Ο.Α.Σ.Η.Σ. εφόσον κατά την κρίση του η κήρυξη της πράξης ως άκυρης 
απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή την προστασία 
συμφερόντων του επενδυτικού κοινού όπως, όταν η κατάρτιση της 
πράξης είναι κατά την κρίση του προϊόν απάτης.  Η απόφαση αυτή του 
Δ.Σ. του Χ.Α. πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής, ανακοινώνεται δε αμέσως 
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διάταξη του νόμου προβλέπει τη 
δυνατότητα έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία 
θα εξειδικεύει περαιτέρω τους λόγους ακύρωσης.  
    Σκοπός του νομοθέτη είναι να προστατεύσει το μηχανισμό 
διαμόρφωσης ορθής χρηματιστηριακής τιμής, αποκλείοντας από τη 
συνεδρίαση συναλλαγές, οι οποίες προσβάλλουν τη λειτουργία της 
χρηματιστηριακής αγοράς και την εμπιστοσύνη του επενδυτή σε αυτή. Ως 
χρηματιστηριακή απάτη κατ αρχάς νοείται η νομοθεσία περί κατάχρησης 
της αγοράς, δηλαδή το διοικητικό και ποινικό δίκαιο που συνθέτει την 
προστασία της αγοράς, όχι όμως και την προστασία ατομικών 
συμφερόντων συγκεκριμένων προσώπων, όπως των μελών ή των 
επενδυτών. Η χρηματιστηριακή απάτη, ως αόριστη αξιολογική έννοια 
είναι ευρύτατη γι αυτό και η δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης εισάγει 
ανασφάλεια δικαίου. Άλλωστε στο διοικητικό δίκαιο κατάχρησης της 
αγοράς περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις, η παραβίαση των οποίων 
οδηγεί μεν σε κυρώσεις, η συμπεριφορά, όμως, δεν είναι τέτοιας έκτασης, 
ώστε να υπαχθεί στην έννοια της χρηματιστηριακής απάτης. Στο πεδίο 
εφαρμογής του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να υπαχθεί και η περίπτωση, 
κατά την οποία η συναλλαγή υποκρύπτει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ή 
κατ’ άλλη διατύπωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, ως παραβίαση του μηχανισμού διαμόρφωσης ορθής 
χρηματιστηριακής τιμής, αφού τα εν λόγω συμφέροντα αποκλείονται από 
τη χρηματιστηριακή αγορά.246 
   Σύμφωνα, λοιπόν, με τη διάταξη αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
δικαιούται να εξαφανίσει ή να επικυρώσει την απόφαση της διοίκησης του 
Χρηματιστηρίου. Μάλιστα, στην περίπτωση επικύρωσης απόφασης που 
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έχει κηρύξει την ακυρότητα χρηματιστηριακής συναλλαγής, η ακύρωση 
ενεργεί κατά πάντων. 
   Επιπρόσθετα, η διάταξη προβλέπει ότι τα μέλη της διοίκησης τόσο του 
Χ.Α. όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπέχουν ευθύνη προς 
αποζημίωση έναντι κανενός προσώπου λόγω εσφαλμένης ενέργειας ή 
παράλειψής τους ως προς την άσκηση της έκτακτης αυτής εξουσίας τους. 
17.2.2. Πρόβλημα αντισυνταγματικότητας.247 Όσο αγαθά και αν 
υπήρξαν τα κίνητρα του νομοθέτη, είναι αμφίβολο αν υπό τη σημερινή 
εκδοχή της η διάταξη του άρθρου 29 του νόμου 2579/1998 μπορεί να 
υπηρετήσει με επιτυχία τους στόχους της, ενώ παράλληλα δημιουργεί και 
προβλήματα αντισυνταγματικότητας. Κατά συνέπεια, αποτελεί γεγονός 
πως ο νόμος αυτός εξοπλίζει το Δ.Σ. του Χ.Α. και συνακόλουθα την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με μία ευρύτατη διακριτική ευχέρεια διείσδυσης 
στο πεδίο των έννομων σχέσεων του ιδιωτικού διακαίου, την οποία 
ευχέρεια δικαιούνται να ασκούν ακόμη και χωρίς να διαπιστώνουν 
προηγουμένως παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου εκ μέρους των 
συμβαλλόμενων μελών του Χρηματιστηρίου. 
   Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας, ρόλος των 
χρηματιστηριακών αρχών δεν μπορεί παρά να είναι η εποπτεία της 
τήρησης των κανόνων διακαίου, οι οποίοι διαφυλάσσουν την εύρυθμη 
λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς και την προστασία των 
επενδυτών κατά την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, υπό 
το πρίσμα αυτό, δεν μπορεί να θεωρείται επιτρεπτή η παρέμβαση της 
διοίκησης χωρίς να συντρέχουν συγκεκριμένες και αντικειμενικώς 
πιστοποιήσιμες παραβιάσεις της χρηματιστηριακής και λοιπής 
νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα των απαγορεύσεων απόκτησης ή 
εκποίησης κινητών αξιών από ορισμένες κατηγορίες προσώπων 
(κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών) ή της απατηλής χειραγώγησης 
της τιμής κινητών αξιών. 
   Η χρήση του όρου «ακύρωση», εξάλλου, είναι ατυχής και προκαλεί 
σύγχυση και σοβαρά ερωτήματα ως προς το εύρος της εξουσίας της 
διοίκησης, καθώς συμπλέκει ανεπίτρεπτα εξουσίες δημοσίου δικαίου με 
δικαιώματα και δυνατότητες που κατά κανόνα χορηγεί το ιδιωτικό δίκαιο, 
ουσιαστικό και δικονομικό. Είναι αυτονόητο, έτσι, ότι οι εποπτικές αρχές 
και ιδιαίτερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν αναγορεύονται εν 
προκειμένω σε προστάτες ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά σε εγγυητές 
μιας ειδικής μορφής του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο ονομάζεται 
συμφέρον του επενδυτικού κοινού. Επομένως, η παρέμβαση των εν 
λόγω οργάνων αποκλείεται όταν εξαιτίας της κατάρτισης 
χρηματιστηριακής συναλλαγής προσβάλλονται μόνον ιδιωτικά 
συμφέροντα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση κατά την οποία 
συντρέχει πλάνη του παραγγελέα ως προς τις ιδιότητες της κινητής αξίας 
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που αγόρασε μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου, ή όταν για την 
προστασία των συμφερόντων του κοινού μεριμνούν άλλες διατάξεις (π.χ. 
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με την ακυρότητα δικαιοπραξιών 
λόγω ελλείψεως δικαιοπρακτικής ικανότητας, τύπου κλπ). 
   Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το νόμο αυτό, χορηγείται αμνηστία προς το 
Δ.Σ. του Χ.Α. αλλά και αυτό της Ε.Κ. για την περίπτωση κακής χρήσης 
της εξουσίας τους κατά την ακύρωση χρηματιστηριακών συναλλαγών, 
απαλλάσσοντάς την εκ προοιμίου από την υποχρέωση καταβολής 
αποζημιώσεως προς του ζημιωθέντες (Μέλη του Χ.Α. και επενδυτές), 
παρ’ όλο που η εξωσυμβατική ευθύνη του Κράτους αποτελεί αρχή με 
συνταγματική περιωπή. 
   Συνακόλουθα, παρά το γεγονός που η παρέμβαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, ως φορέα διοικητικής εξουσίας, είναι διάχυτη στο πεδίο 
των χρηματιστηριακών συναλλαγών, οφείλει κανείς να παρατηρήσει ότι 
το ευχερώς αναγνωρίσιμο δημόσιο συμφέρον, το οποίο επιβάλλει την 
έγκαιρη αποδυνάμωση «ύποπτων» χρηματιστηριακών συμβάσεων, 
μπορεί και πρέπει να ικανοποιείται με ηπιότερα μέσα. Κατά συνέπεια, θα 
ήταν προτιμότερο να χορηγείται προς τη διοίκηση του Χ.Α. και προς 
αυτήν της Ε.Κ. η εξουσία να διατάσσει (και αυτεπαγγέλτως) την 
προσωρινή αναστολή εκκαθάρισης  χρηματιστηριακής σύμβασης, μέχρι 
να αποφανθεί το δικαιοδοτικό όργανο για τη συνδρομή ειδικών 
περιπτώσεων αμφισβήτησης του κύρους της, όπως για παράδειγμα η 
συνδεόμενη με προσπάθεια χειραγώγησης τιμών εικονικότητα 
χρηματιστηριακής συναλλαγής, η ακυρότητα απόκτησης μετοχών από 
κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών κλπ. 
   Τέλος, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, οι αποφάσεις ακύρωσης 
χρηματιστηριακών πωλήσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
μπορούν να ελεγχτούν δικαστικά. Συνακόλουθα, καθίστανται ακυρωτικές 
διαφορές, οι οποίες εισάγονται με το ένδικο βοήθημα της αίτησης 
ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με δυνατότητα 
κρίσης σε δεύτερο βαθμό – άσκησης έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. 
  
 
    
 
 
 
§18. Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 
 
 
18.1. Έννοια και σκοπός248 
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Στο Ελληνικό Σύνταγμα, ως ιδιαίτερη έκφανση της αρχής του κράτους 
δικαίου , τόσο στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ, όσο και στα άρθρα 94 επ. Σ, 
καθιερώνεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και ο δικαστικός 
έλεγχος των διοικητικών πράξεων. Η δικαστική προστασία και η 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελούν θεσμική εγγύηση ότι καμία 
εξουσία δεν μπορεί να ασκείται ανεξέλεγκτα και δίχως να υπόκειται στο 
δικαστικό έλεγχο της εναρμόνισής της με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου. 
Συνακόλουθα, και στο χώρο του χρηματιστηριακού δικαίου όσο 
περισσότερο ενισχύεται η κρατική παρέμβαση με τη μορφή ρυθμίσεων, 
εποπτείας και κυρώσεων και γενικά περιορισμών της ελεύθερης 
οικονομικής δραστηριότητας, τόσο πιο αισθητή γίνεται η ανάγκη για 
θεσμικά αντίβαρα. Αυτό οδηγεί στην ενίσχυση της θέσης της δικαστικής 
εξουσίας και τα δικαστήρια επωμίζονται λειτουργία εγγυητική των 
δικαιωμάτων των μεμονωμένων ατόμων απέναντι στην κανονιστική – 
εκτελεστική εξουσία. Επίσης, επιχειρούν να αναλάβουν το ρόλο εγγυητή 
του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας. 
   Βάσει του άρθρου 78 του νόμου 1969/1991, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις  και 
πειθαρχικές ποινές. Η συνεχής αύξηση των διοικητικών προστίμων και 
των λοιπών κυρώσεων που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά 
και οι συνέπειες των σχετικών αποφάσεων της εποπτικής αρχής, που 
κατά κύριο λόγο εύλογα αποσκοπούν όχι μόνο στην επιβολή και 
είσπραξη ενός προστίμου, αλλά και στον ηθικό κολασμό των παραβατών 
και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης προς τις χρηματιστηριακές 
αγορές και την εύρυθμη λειτουργία τους, καθιστούν ανεπίτρεπτη την 
άρνηση παροχής κατάλληλης δικαστικής προστασίας. Η τυχόν διατήρηση 
της αυθεντίας των εποπτικών αρχών και το ουσιαστικά ανέλεγκτο των 
αποφάσεών τους πλήττει βασικές αρχές του δικαιικού μας συστήματος.  
 
 
18.2. Φύση των διαφορών – Αρμοδιότητα δικαστηρίων – Ένδικα 
βοηθήματα.249 
    
Συνακόλουθα, με την Εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το 
1971, καταργήθηκαν όλα τα ειδικά πολιτικά δικαστήρια, μεταξύ των 
οποίων και τα λεγόμενα «χρηματιστηριακά δικαστήρια» (άρθρο 7 του 
ΕισΝΚΠολΔ). Παρ’ όλα αυτά, με τη ραγδαία αύξηση του όγκου των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών τα τελευταία ιδίως χρόνια, η επίλυση των 
χρηματιστηριακών διαφορών, όσον αφορά τουλάχιστον τον ουσιαστικό 
έλεγχο αυτών, δεν μπορεί πλέον να επαφίεται στο Δ.Σ. και τα μέλη  του 
Χ.Α. και στο Δ.Σ. της Ε.Κ., ενώ από την άλλη πλευρά τα δικαστήρια 

                                                           
249 Σοφία Δ. Παγώνη, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο 
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σήμερα περιορίζονται κατά κανόνα σε έλεγχο νομιμότητας των διαφορών 
αυτών, καθώς είναι ελάχιστα εξοικειωμένα με τους χρηματιστηριακούς 
κανόνες και τα τεχνικά και ειδικά ζητήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς 
εν γένει. Συνεπώς, αποφάσεις της Ε.Κ., όπως αυτή που αναφέραμε 
παραπάνω περί αναγκαστικής ακυρώσεως χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, δεν ελέγχονται, κατά κόρον, ικανοποιητικά από τα 
δικαστήρια. 
   Με την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 1449/2000 (Δ΄ 
Τμ.), το Ακυρωτικό Δικαστήριο ασχολήθηκε με την επιβολή προστίμου 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ανακοίνωση εμπιστευτικών 
πληροφοριών. Με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ζητείτο η ακύρωση 
της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ., με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, 
ως διευθύνοντα σύμβουλο χρηματιστηριακής εταιρείας, χρηματικό 
πρόστιμο συνολικού ύψους 100.000.000 δραχμών (293.470 ευρώ)  για 
παράβαση των άρθρων 3,4 και 5 του π.δ. 53/1992 (καταχρηστική 
εκμετάλλευση εμπιστευτικής πληροφόρησης), σχετικά με τις συναλλαγές 
του με αντικείμενο τις μετοχές των εταιρειών Π και Α, τις οποίες εταιρείες 
συνέδεε ιδιαίτερη σχέση με τη χρηματιστηριακή εταιρεία. Βάσει της 
αποφάσεως αυτής «… ο πρόδηλος δημόσιος σκοπός, στον οποίο 
αποβλέπει ο διοικητικός έλεγχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
αφορά στην προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, 
κατατάσσει τις διαφορές που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της 
νομιμότητας της διοικητικής πράξης, με την οποία επιβάλλονται τα 
πρόστιμα, στις διοικητικές διαφορές». 
   Στην ίδια κρίση έχουν καταλήξει σχεδόν όλες οι αποφάσεις, οι οποίες 
εκδόθηκαν κατά την εκδίκαση διαφορών από κυρώσεις, τις οποίες είχε 
επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την ισχύ του νόμου 
1406/1983, σύμφωνα με τον οποίο η προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 
ανακοπή μεταφέρθηκε από τα πολιτικά δικαστήρια στα διοικητικά. 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, ως «διοικητική διαφορά», πρέπει να 
θεωρείται κάθε διατάραξη μιας έννομης κατάστασης, που προκαλείται 
από πράξη ή παράλειψη ενός οργάνου δημοσίου νομικού προσώπου, η 
οποία δηλαδή καταλογίζεται στο νομικό αυτό πρόσωπο και αφορά ή 
δημιουργεί σχέση διεπόμενη από τους κανόνες του διοικητικού δικαίου. 
Κατά συνέπεια, στοιχεία της έννοιας της διοικητικής διαφοράς είναι: 
α. Η διαταρασσόμενη έννομη σχέση ή έννομη σχέση που δημιουργείται 
από τη διατάραξη να ρυθμίζεται με κανόνες του διοικητικού δικαίου 
β. Η διατάραξη να επέρχεται από πράξη ή παράλειψη του οργάνου που 
ασκεί δημόσια εξουσία 
γ. Να υπάρχει ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας για την 
αποκατάσταση της έννομης κατάστασης που διαταράχθηκε. 
   Κατά συνέπεια, οι πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία 
αποτελεί δημόσιο νομικό πρόσωπο με αρμοδιότητες άσκησης δημόσιας 
εξουσίας, και με τις οποίες πράξεις επιβάλλεται κάποια κύρωση σε βάρος 
εποπτευόμενου από αυτή προσώπου ή οι παραλήψεις της αρχής αυτής 
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να προβεί στην έκδοση πράξης, μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της 
δικαιοσύνης, οι διαφορές δε που δημιουργούνται από την προσβολή των 
επίμαχων πράξεων ή παραλείψεων, είναι διοικητικές διαφορές.  
   Δύο νομοθετήματα του ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς, ο νόμος 
3340/2005 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις 
προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς» (ΦΕΚ 11 Α΄/10.5.2005), με τον οποίο έγινε η 
προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 2003/6/ΕΚ, και ο νόμος 
3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 
Α΄/14-7-2005), περιέλαβαν διατάξεις δικονομικού περιεχομένου σχετικά 
με την ένδικη προστασία250 κατά των αποφάσεων, τις οποίες εκδίδει η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
   Συνακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 3371/2005 με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 
Α΄/10.5.2005), οι εν γένει αποφάσεις (διοικητικές πράξεις)251 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσβάλλονται δικαστικώς ως εξής: 
α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες 
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την 
κοινοποίηση τους. 
β) Όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που 
εκδίδονται ως εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις, προσβάλλονται με 
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέσα σε 
προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση τους. Κατά των 
αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιτρέπεται έφεση σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
   Και συγκεκριμένα, το άρθρο 25 του νόμου 3340/2005 προβλέπει ότι οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 23 και 24, του νόμου αυτού 
υπόκεινται σε προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, μέσα σε 
προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση τους. Η προθεσμία για 
την άσκηση προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση 
της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι αναστολής του άρθρου 
202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, μπορεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης 
κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή, εφαρμοζομένων αναλόγως των 
διατάξεων των άρθρων 200 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Σε 
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περίπτωση που η απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή αφορά 
επιβολή προστίμου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναστολής για τμήμα 
του προστίμου που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του 
προστίμου αυτού. Το τμήμα του προστίμου για το οποίο δεν επιτρέπεται 
να χορηγηθεί αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις 
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.  Η προσφυγή εκδικάζεται μέσα σε τρεις 
μήνες από την ημέρα κατάθεσης της. Αναβολή της συζητήσεως είναι 
δυνατή μόνο μία φορά για αποχρώντα λόγο και σε δικάσιμο που δεν 
απέχει περισσότερο από έναν μήνα από την αρχική δικάσιμο. 
   Από τη διατύπωση του άρθρου 25 του νόμου 3371/2005, το οποίο 
κάνει λόγο για «εν γένει» αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
φαίνεται ότι ο νομοθέτης θέλει να θεσπίσει ένα γενικό δικονομικό κανόνα, 
σύμφωνα με τον οποίο α) οι διαφορές από την προσβολή των 
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες επιβάλλονται 
χρηματικά πρόστιμα καθίστανται διαφορές ουσίας, οι οποίες εισάγονται 
με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ουσίας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, σε πρώτο  και τελευταίο βαθμό, πράγμα που σημαίνει 
ότι κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται η άσκηση 
έφεσης, και β) οι διαφορές από την προσβολή των υπόλοιπων 
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (π.χ. ακύρωση 
χρηματιστηριακών συναλλαγών, ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Χ.Ε., 
Α.Ε.Ε.Δ. κλπ ή η άρνηση χορήγησης, ανάκληση άδειας λειτουργίας ή 
άρνηση χορήγησης  άδειας χρηματιστηρίου ή αγορών αυτού κλπ), 
καθίστανται ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες εισάγονται με το ένδικο 
βοήθημα της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, με δυνατότητα κρίσης σε δεύτερο βαθμό – άσκησης έφεσης 
ενώπιον του ΣτΕ. 
   Το άρθρο 25, όμως, του νόμου 3371/2005 προβλέπει μια εξαίρεση από 
το γενικό δικονομικό κανόνα που το ίδιο θέτει, με τη φράση «με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου 3340/2005». 
Πράγματι, η τελευταία διάταξη εισάγει τη δυνατότητα ένδικης προστασίας 
κατά των κυρώσεων – αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην 
ειδική περίπτωση διαπίστωσης διενέργειας από πρόσωπα πράξεων που 
συνιστούν «κατάχρηση αγοράς». Ο νόμος αυτός έρχεται να ανατρέψει το 
γενικό κανόνα του ακυρωτικού χαρακτήρα των διοικητικών διαφορών 
από την προσβολή των πράξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις 
οποίες δεν επιβάλλονται χρηματικές ποινές.  
   Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις, με τις 
οποίες ανατίθεται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (ΔΕφΑθ) η εκδίκαση 
των εν λόγω διοικητικών διαφορών ως ουσιαστικών, προέκυψαν από την 
ανάγκη, στις περιπτώσεις αυτές, διάγνωσης της υπόθεσης κατά το νομικό 
αλλά και το πραγματικό μέρος (έλεγχος νομιμότητας και  ουσίας). Ακόμα, 
με τις ρυθμίσεις αυτές ο νομοθέτης σκοπεύει στην επιτάχυνση της  
δικαστικής διαδικασίας με την εκδίκαση των σχετικών προσφυγών 
απευθείας από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, πράγμα που προκύπτει 
και από τη σαφή ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του νόμου 
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3340/2005, σύμφωνα με την οποία «η προσφυγή εκδικάζεται μέσα σε 
τρεις μήνες από την ημέρα κατάθεσής της. Αναβολή της συζητήσεως 
είναι δυνατή μόνο μια φορά για αποχρώντα λόγο και σε δικάσιμο που δεν 
απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική διαδικασία». Πάντως, 
η πρόβλεψη στις νέες διατάξεις ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικάζει 
την προσφυγή ουσίας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, δε σημαίνει ότι 
αποκλείεται η άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, κατά της απόφασης του ΔΕφΑθ, υπό τις προϋποθέσεις και 
τους λόγους, οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 53 επ. του π.δ. 18/1989.  
  

  
 
18.3. Το περιεχόμενο του δικαστικού ελέγχου 

 
   Προηγουμένως, διακρίναμε τις διοικητικής φύσεως διαφορές σε 
ακυρωτικές και ουσίας. Η διάκριση αυτή είναι βαρυσήμαντη, όχι μόνο για 
να προσδιορίζεται κάθε φορά το αρμόδιο για την εκδίκαση της 
υποθέσεως δικαστήριο (ΣτΕ ή ΔεΦ ως ακυρωτικό ή τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια ουσίας), αλλά και για να καθορίζεται το περιεχόμενο και η 
έκταση του δικαστικού ελέγχου επί της εκάστοτε υποθέσεως. Κατά 
συνέπεια, σε περίπτωση, κατά την οποία μια διαφορά χαρακτηρισθεί ως 
ακυρωτική (όπως η παραπάνω περί αναγκαστικής ακύρωσης 
χρηματιστηριακής συναλλαγής), το αρμόδιο δικαστήριο, κατά την άσκηση 
της δικαιοδοσίας του, ελέγχει τη νομιμότητα της πράξης κύρωσης ή 
παράλειψης, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε εκτίμηση 
των πραγματικών περιστατικών, τα οποία αποτελούν τις προϋποθέσεις 
εφαρμογής των σχετικών κανόνων, εκτός εάν η εκτίμηση έχει σχέση με 
τον έλεγχο των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας. Συνακόλουθα, 
είτε δέχεται ότι η πράξη ή η παράλειψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
είναι νόμιμη και απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως, είτε την ακυρώνει, 
δηλαδή εξαφανίζει την πράξη ως παράνομη ή ακυρώνει την παράνομη 
παράλειψη, χωρίς να μπορεί να τροποποιήσει την παράνομη την 
παράνομη πράξη ή να εκδώσει το ίδιο πράξη λόγω παράνομης 
παράλειψης της διοίκησης της Ε.Κ.252 
   Από την άλλη μεριά, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες μια διοικητική 
διαφορά χαρακτηρίζεται ως διαφορά ουσίας, το δικαστήριο, ελέγχοντας 
τη νομιμότητα της πράξης αλλά και εκτιμώντας τα πραγματικά 
περιστατικά (ουσιαστικός έλεγχος) έχει τη δυνατότητα να πράξει τα εξής: 
α) να αναγνωρίσει είτε την ύπαρξη δημοσίου δικαιώματος, είτε την 
έλλειψη και τα όρια υποχρέωσης εκείνου, ο οποίος ζητά τη δικαστική 
προστασία, β) να διαπιστώσει ότι το δικαίωμα αυτό έχει υποστεί μια 
βλάβη ή ότι έχει γεννηθεί, ή ότι η υποχρέωση σε βάρος του διοικούμενου 
έχει επιβληθεί  με παράνομη διοικητική ενέργεια ή παράλειψη, γ) να 
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προσδιορίσει την έκταση της βλάβης και δ) να καθορίσει την 
αποκατάσταση της έννομης κατάστασης εκείνου που άσκησε το ένδικο 
βοήθημα, αποκατάσταση η οποία συνίσταται είτε στην ακύρωση  ή 
τροποποίηση της παράνομης διοικητικής πράξης ή στην ακύρωση της 
παράλειψης που προκάλεσε η διατάραξη της έννομης κατάστασης, και 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην καταψήφιση των οφειλόμενων 
ποσών ή της οφειλόμενης αποζημίωσης ή άλλης παροχής.253  
   Κατά συνέπεια, το ακυρωτικό δικαστήριο, για τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η προσβολή των οποίων ενώπιον της 
δικαιοσύνης διατηρεί τον ακυρωτικό χαρακτήρα, βάσει των άρθρων 45 
και 48 του ΠΔ 18/1989, τα οποία εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία 
του Διοικητικού Εφετείου, όταν αυτό δικάζει σαν ακυρωτικό, κατά την 
εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως, εξετάζει τη συνδρομή των λόγων 
ακυρώσεως , οι οποίοι μπορεί να είναι οι εξής: α) η αναρμοδιότητα της 
διοικητικής αρχής, η οποία εξέδωσε την απόφαση, β) ενδεχόμενη 
παράβαση ουσιώδους τύπου που έχει ταχθεί για τη διενέργεια της 
σχετικής πράξης, γ) παράβαση διάταξης νόμου και δ) κατάχρηση 
εξουσίας από την αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη.  
   Από τους παραπάνω λόγους, τις σημαντικότερες ερμηνευτικές 
δυσκολίες παρουσιάζει η παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει και το εάν κατά τη διαπίστωση της συνδρομής των 
προυποθέσεων έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης δεν υπήρξε 
πλάνη περί τα πράγματα ή εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός. 
Αντίθετα, η ορθότητα των ουσιαστικών (τεχνικών) εκτιμήσεων της 
διοίκησης (Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) δεν υπόκειται στον ακυρωτικό 
έλεγχο. Πάντως, ο ακυρωτικός έλεγχος περιλαμβάνει και την κακή χρήση 
της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και την 
υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής της ευχέρειας, όπου είναι 
απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της ισότητας, της 
χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, καθώς και της κατάχρησης 
εξουσίας εκ μέρους της εποπτεύουσας αρχής (Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς).254  
   Επιπρόσθετα, με τους νόμους 3371/2005 και 3340/2005, οι διαφορές, 
οι οποίες προκύπτουν από την προσβολή μιας μεγαλύτερης κατηγορίας 
αποφάσεων – κυρώσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που 
συνίστανται κυρίως στην επιβολή χρηματικών προστίμων, έχουν 
μετατραπεί σε διαφορές ουσίας και εισάγονται για εκδίκαση με την 
άσκηση προσφυγής ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο έχει την 
εξουσία με την απόφασή του, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τη 
διοικητική πράξη εν όλω ή εν μέρει. Το δικαστήριο τροποποιεί την πράξη, 
όταν το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε έχει ήδη εξετάσει τη 
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συνδρομή ή την έλλειψη όλων των νόμιμων προϋποθέσεων για την 
έκδοση της πράξης, αλλά η ουσιαστική εκτίμηση των σχετικών 
πραγματικών περιστατικών είναι λανθασμένη. Η τροποποίηση της 
πράξης γίνεται μέσα στα όρια των αιτημάτων, τα οποία υποβάλλονται με 
την προσφυγή, και συνεπώς το δικαστήριο δεν μπορεί να μεταρρυθμίσει 
την πράξη εις βάρος του προσφεύγοντος. Εάν τα αιτήματα είναι αβάσιμα 
κατά το νόμο και κατά την ουσία, απλώς απορρίπτεται η προσφυγή.  
   Βέβαια, ο ιδιαίτερα τεχνικός και εξειδικευμένος χαρακτήρας των 
ρυθμίσεων του δικαίου  της κεφαλαιαγοράς και κατ’ επέκταση των 
διοικητικών κυρώσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη δικαστική κρίση και διάγνωση εκ μέρους 
του δικαστηρίου αναφορικά με το νομικό και ουσιαστικό έλεγχο της 
πράξης αυτής. Τόσο ο ακυρωτικός δικαστής όσο και ο τακτικός 
διοικητικός δικαστής (ουσίας) καλείται κάθε φορά να διαγνώσει αν η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως διοικητική αρχή, κατά την επιβολή της 
διοικητικής πράξης – κύρωσης ή σε περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης 
ενέργειας τήρησε τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, τις οποίες 
επιβάλλεται να τηρεί η διοίκηση κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η 
μη τήρηση αυτών των αρχών καθιστούν τη διοικητική κυρωτική πράξη 
ακυρωτέα.255  
   Οι γενικές αυτές αρχές του διοικητικού δικαίου είναι οι παρακάτω: 
α. Πρώτιστα, τα δικαστήρια, κατά τον έλεγχο της προσβαλλόμενης 
διοικητικής πράξης που εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την 
άσκηση της ακυρωτικής της αρμοδιότητας, πρέπει να ελέγξουν αν 
τηρήθηκε η αρχή της νομιμότητας, η οποία πρέπει να διέπει τη δράση 
όλων των διοικητικών οργάνων.256 Δηλαδή, αν η επιβαλλόμενη διοικητική 
κύρωση βρίσκεται σε συμφωνία προς τους κανόνες δικαίου του 
νομοθετικού οργάνου και τους τυπικά ανώτερους ή ισοδύναμους προς 
αυτούς. Η διοικητική πράξη είναι απαραίτητο να είναι σύμφωνη προς τον 
κανόνα δικαίου που διέπει τη δράση της διοίκησης, όταν ο κανόνας 
περιγράφει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι 
ενέργεια αυτή της διοίκησης είναι υποχρεωτική, καθώς και το 
περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να έχει η ενέργεια αυτή. Το τελευταίο 
συμβαίνει σε περίπτωση της δέσμιας αρμοδιότητας του διοικητικού 
οργάνου. Από την άλλη μεριά, η διοικητική ενέργεια πρέπει να βρίσκεται 
σε αρμονία προς τον κανόνα δικαίου, όταν ο κανόνας καθορίζει κατά 
τρόπο ευρύτερο ή στενότερο, το πλαίσιο, μέσα στο οποίο η ενέργεια 
μπορεί ή πρέπει να γίνει, αυτό δε, συμβαίνει στην περίπτωση της 
διακριτικής ευχέρειας.257 
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β. Η δράση μιας διοικητικής αρχής και η έκδοση εκ μέρους της ατομικών 
διοικητικών πράξεων – κυρώσεων, πρέπει να έχει πάντα σκοπό την 
άμεση ή έμμεση ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Το δημόσιο 
συμφέρον μπορεί να διακριθεί σε «γενικό», όταν αφορά αμέσως το 
σύνολο των μελών της κρατικής κοινωνίας,  ή «ειδικό», όταν αφορά 
αμέσως ορισμένα τμήματά της, τα οποία καθορίζονται βάσει γενικών 
κριτηρίων. Συνεπώς, στην περίπτωση προστίμων, τα οποία επιβάλλονται 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι πρόδηλος ο σκοπός 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τόσο στις περιπτώσεις 
χειραγώγησης της αγοράς, όσο και καταχρηστικής εκμετάλλευσης 
εμπιστευτικής πληροφόρησης, ή παράλειψης ενημέρωσης και 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για σημαντικά γεγονότα που 
αφορούν τον εκδότη, ή παροχής συμβουλών και λοιπών επενδυτικών 
υπηρεσιών προς βλάβη του συμφέροντος του πελάτη κλπ. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η δράση της εποπτικής αρχής, με γνώμονα την 
προστασία του δημόσιου συμφέροντος, έγκειται στην καταστολή, με 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενεργειών που συνιστούν άλλοτε 
διατάραξη γενικά της εύρυθμης λειτουργίας και της διαφάνειας της 
αγοράς και άλλοτε προσβολή της ισότητας των επενδυτών, είτε ως γενική 
έννοια, είτε ως μερικότερο τμήμα των επενδυτών – μετόχων ενός 
συγκεκριμένου κλάδου εταιρειών με εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
κινητές αξίες, ως προς την πληροφόρηση τους και επομένως, ως προς 
τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν με τις συναλλαγές τους. Η έκδοση από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικητικής κύρωσης, κατά παράβαση της 
αρχής αυτής, συνιστά λόγο ακυρώσεως από τα δικαστήρια της πράξης 
«λόγω κατάχρησης εξουσίας» εκ μέρους της διοικητικής αρχής, επειδή 
στην περίπτωση αυτή η διοικητική πράξη φέρει μεν καθ’ εαυτήν όλα τα 
στοιχεία της νομιμότητας, γίνεται όμως για σκοπό προδήλως άλλο από 
εκείνο, για τον οποίο έχει νομοθετηθεί. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι 
η γενική τάση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η 
απόρριψη του λόγου αυτού ακυρώσεως, που συνήθως προβάλλεται, 
εκτός αν αποδειχθεί καταλλήλως η επιδίωξη εκ προθέσεως από το 
διοικητικό όργανο συγκεκριμένου σκοπού διαφορετικού από εκείνον, τον 
οποίον καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις.258  
γ. Επιπρόσθετα,  τα δικαστήρια καλούνται να διαγνώσουν αν η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, όπως και κάθε διοικητική αρχή, κατά την επιβολή των 
διοικητικών ποινών, κινήθηκε εντός των ορίων που επιβάλλουν οι αρχές 
της καλής πίστης, της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης των 
διοικουμένων και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου – 
προσώπου που αυτή εποπτεύει, δηλαδή επιβάλλεται η διοικητική αρχή να 
επιβάλλει κυρώσεις, όπου προβλέπεται, σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου 
που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να 
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αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές 
και να επιδιώκεται η προσαρμογή κανόνων δικαίου προς τις 
επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις, αλλά 
και η αρχή της ορθής λειτουργίας της διοίκησης, η οποία επιβάλλει την 
άσκηση της δραστηριότητας των διοικητικών οργάνων σύμφωνα όχι μόνο 
με τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών 
της εποπτικής διοικητικής αρχής, αλλά και τους κανόνες της επιστήμης 
και της τέχνης, με την απασχόληση ειδικά εξειδικευμένου προσωπικού, 
και τα δεδομένα της κοινής πείρας.259     
δ. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα, τα οποία αποτελούν τα όργανα διοίκησης 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική 
Επιτροπή), πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για αμερόληπτη κρίση, ώστε 
να δημιουργείτε στο διοικούμενο η πεποίθηση του αδιάβλητου της 
πράξης που αυτά εκδίδουν. Ο κανόνας της αμεροληψίας (άρθρο 7§1 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – ν. 2690/1999) ελέγχεται από τα 
δικαστήρια και έχει συνταγματική προέλευση (ΣτΕ 1117/2000). Κατά 
συνέπεια, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή 
διαδικασία, η οποία συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση 
γνώμης ή πρότασης. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη των οργάνων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει να απέχουν από τη συνεδρίαση, κατά 
τη λήψη της απόφασης όταν α) η ικανοποίηση του προσωπικού 
συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπό εξέταση υπόθεσης 
και β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία 
γραμμή απεριορίστως εκ πλαγίου δε ως και τέταρτου βαθμού με κάποιον 
από τους ενδιαφερόμενους ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση 
ή έχθρα με τους ενδιαφερόμενους ή έχουν δημόσια εκφράσει τις απόψεις 
τους επί του θέματος (ΣτΕ 5203/1996). Αυτό, επειδή διαφορετικά 
δημιουργείται τεκμήριο επηρεασμού τους, το οποίο κλονίζει την 
πεποίθηση του διοικούμενου στο αδιάβλητο της κρίσης των οργάνων και 
κυρίως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.260 
ε. Επιπλέον, τα δικαστήρια, κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της πράξης 
διοικητικής κύρωσης που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρέπει 
να ελέγχουν την τήρηση εκ μέρους της, της αρχής της αναλογικότητας, η 
οποία αναλύεται κατά σειρά261: α) στον έλεγχο του δεδηλωμένου σκοπού 
του νόμου, όπως αυτός προκύπτει από το ίδιο το κείμενο του νόμου ή 
από στοιχεία της ιστορικής του ερμηνείας, σκοπός ο οποίος πρέπει να 
είναι συνταγματικά επιβεβλημένος ή έστω θεμιτός, β) στον έλεγχο της 
συνάφειας που πρέπει να υφίσταται ανάμεσα στο δεδηλωμένο σκοπό του 
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νόμου και το νομοθετικό μέτρο που επιλέγεται και γ) στον έλεγχο της 
τήρησης της αρχής της αναγκαιότητας, η οποία γίνεται σεβαστή μόνο 
όταν ο σκοπός του νόμου δεν ήταν δυνατό να εξυπηρετηθεί με ηπιότερα 
περιοριστικά μέτρα. Πάντως, ο λόγος αυτός ακυρώσεως πράξης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ήτοι παράβαση της αρχής της 
αναλογικότητας λόγω υπέρβασης των άκρων ορίων διακριτικής ευχέρειας 
αυτής, δε γίνεται συχνά δεκτός από τα δικαστήρια και απορρίπτεται ως 
αβάσιμος είτε ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, επειδή άλλοτε γίνεται 
δεκτό από αυτά ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργεί σε συγκεκριμένη 
περίπτωση κατά δέσμια αρμοδιότητα μη δυνάμενη να επιλέξει λιγότερο 
επαχθές μέτρο – κύρωση παρά μόνο αυτό που προβλέπει ο νόμος σε 
περίπτωση παράβασης από τον διοικούμενο των σχετικών διατάξεων και 
άλλοτε ότι η αρμόδια εποπτική αρχή προέβη στην επιβολή της 
συγκεκριμένης κύρωσης κατόπιν ουσιαστικής εκτίμησης των 
συγκεκριμένων περιστατικών της υπόθεσης, και η οποία ουσιαστική 
κρίση της Διοικήσεως εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου.262 
στ. Ακόμα, βάσει του άρθρου 17 ΚΔΔ, η ατομική πράξη, είτε είναι 
δυσμενής (π.χ. επιβολή διοικητικού προστίμου) είτε είναι ευμενής (π.χ. 
άδεια ίδρυσης Ε.Π.Ε.Υ.) για το εποπτευόμενο από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς πρόσωπο, πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να 
περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά των νόμο 
προϋποθέσεων για την ίδρυσή της. Σκοπός ύπαρξης της αιτιολογίας σε 
μια διοικητική πράξη είναι ουσιαστικά η δημιουργία δυνατότητας ελέγχου 
της πράξης αυτής από τα δικαστήρια. Αιτιολογία συνιστά, γενικά, η 
αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοση διοικητικής 
πράξης και την ερμηνεία τους, δηλαδή το νομικό έρεισμα της πράξης, τη 
διαπίστωση ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις 
ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ 
εφαρμογή των κανόνων αυτών, της εκτίμησης των σχετικών 
πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του διοικητικού 
οργάνου που το οδήγησαν στην έκδοση ή την παράλειψη της έκδοσης 
της διοικητικής πράξης.263  
ζ. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως κάθε άλλη αρχή, πριν από 
κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου (δυσμενής 
ατομική διοικητική πράξη), το οποίο τίθεται σε βάρος υπό την εποπτεία 
της, οφείλει να τηρεί την υποχρέωσή της και αντίστοιχα το δικαίωμα 
αυτού για προηγούμενη ακρόαση264 (άρθρο 20§2 Σ και άρθρο 6 Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας), δηλαδή να καλεί τον ενδιαφερόμενο να 
εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά 

                                                           
262 Σοφία Δ. Παγώνη, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο 

δικαστικός έλεγχος αυτής, εκδόσεις Σάκκουλας, 2006, σελ. 324 επ. 
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Απ. Γέροντας – Σ. Λύτρας – Πρ. Παυλόπουλος – Γλ. Σιούτη – Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο, 
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[185] 
 

ζητήματα, διαφορετικά η πράξη, η οποία εκδίδεται χωρίς την τήρηση του 
τύπου αυτού, είναι ακυρωτέα για παράβαση ουσιώδους τύπου 
διαδικασίας.265 Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 23§4 του ν. 3340/2005, η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν προβεί στην επιβολή κυρώσεων ή στη 
λήψη μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 
αυτού καλεί τον φερόμενο ως παραβάτη να εκφράσει τις απόψεις του 
εγγράφως για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράβαση. Ακόμα, ο 
φερόμενος ως παραβάτης έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση της έκθεσης 
του ελέγχου κατά το μέρος που τον αφορά. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η 
λήψη μέτρου, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερόμενου, αν η 
άμεση λήψη δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή 
κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, ή όταν το δυσμενές 
διοικητικό μέτρο λαμβάνεται κατ’ άσκηση δέσμιας αρμοδιότητας της 
διοίκησης και η επιβολή του γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς 
να εξαρτάται από τη συμπεριφορά ή την υπαιτιότητα του προσώπου σε 
βάρος του οποίου πρόκειται να επιβληθεί το μέτρο αυτό, σε τρόπο ώστε 
η προηγούμενη ακρόασή του δε θα μπορούσε να επιδράσει στη 
διαμόρφωση της κρίσεως της διοίκησης για το θέμα αυτό. Κατά συνέπεια, 
στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως δημόσια 
εποπτική αρχή, όταν καλείται να ασκήσει τις αρμοδιότητές της, κατά 
δέσμια αρμοδιότητα, ήτοι ελέγχοντας τη συνδρομή αντικειμενικών 
κριτηρίων και τυπικών προϋποθέσεων στα πλαίσια του ελέγχου της 
νομιμότητας (και όχι της σκοπιμότητας) της δράσης των προσώπων που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά κεφαλαίου (π.χ. χορήγηση αδειών 
ίδρυσης ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιρειών) δεν είναι υποχρεωμένη 
για προηγούμενη της διοικητικής πράξης κλήση του ενδιαφερομένου για 
ακρόαση, καθώς, η προηγούμενη ακρόασή του δε θα μπορούσε να 
επιδράσει στη διαμόρφωση της κρίσεως της διοίκησης για το θέμα αυτό. 
Αντίθετα, στις περιπτώσεις που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει 
π.χ. κυρώσεις για καταχρηστική εκμετάλλευση εμπιστευτικής 
πληροφόρησης σε πρόσωπα μάλιστα που θα μπορούσαν να υπαχθούν 
στην κατηγορία των «δευτερογενών» κατόχων εμπιστευτικών 
πληροφοριών (άρθρο 5 ν. 3340/2205) ή στην περίπτωση διαγραφής 
κινητών αξιών εταιρείας, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α., σε αυτές και 
σε παρόμοιες περιπτώσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι 
υποχρεωμένη πριν την έκδοση της δυσμενούς καταλογιστικής διοικητικής 
πράξης να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε προηγούμενη ακρόαση, καθώς 
στις περιπτώσεις αυτές αυτή έχει ευρύτερη ευχέρεια δράσης, καλείται να 
εκτιμήσει τα υποκειμενικά στοιχεία (π.χ. γνώση του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα της πληροφορίας) ή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα του 
επιβαλλόμενου μέτρου. Πάντως, κατά πάγια τακτική της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που αυτή, μέσω της Διεύθυνσής της 
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Εποπτείας και Ελέγχου, ασκήσει έλεγχο σε εποπτευόμενο από αυτή 
φορέα και κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις και ανεξάρτητα 
από το εάν ο έλεγχος αυτός ασκείται εκ μέρους της στα πλαίσια 
διακριτικής ή δέσμιας αρμοδιότητας, με επιστολή της γνωστοποιεί στον 
εποπτευόμενο τα πορίσματα του ελέγχου και τις παραβάσεις που 
διαπιστώθηκαν, παρέχεται δε προθεσμία σε αυτόν να απαντήσει 
εγγράφως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να προσκομίσει κάθε 
πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο προς αποφυγή έκδοσης της 
καταλογιστικής πράξης από την Ε.Κ., με αποτέλεσμα να παρέχεται με τον 
τρόπο αυτό στον διοικούμενο η δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα του 
για προηγούμενη (πριν την  επιβολή της διοικητικής κύρωσης) ακρόαση. 
   Πρέπει, επίσης, να τονισθεί ότι η διάκριση των κυρώσεων, με βάση 
τουλάχιστον το οργανικό τους κριτήριο, σε ποινικές και διοικητικές, δεν 
πρέπει να κατατάσσει τις δεύτερες αποκλειστικά στο γενικό σύστημα του 
διοικητικού δικαίου και να παροράται ο κυρωτικός χαρακτήρας αυτών. 
Αντίθετα, υφίσταται στενή συγγένεια του διοικητικού με τον ποινικό 
κολασμό. Επομένως, τη στιγμή που ο διοικητικός κολασμός μπορεί να 
αποβεί βαρύτερος από τον ποινικό κολασμό, είναι και συνταγματικά 
αδικαιολόγητο οι νομικές εγγυήσεις υπέρ του διωκόμενου προσώπου να 
κυμαίνονται ανάλογα με τον ποινικό ή διοικητικό χαρακτήρα μιας 
κύρωσης. Συνακόλουθα, το νομικό πλαίσιο της δράσης μιας διοικητικής 
αρχής θα πρέπει να διέπεται όχι αποκλειστικά από τους κανόνες του 
γενικού διοικητικού δικαίου αλλά και από ένα πλέγμα διατάξεων και 
αρχών ποινικής έμπνευσης και προέλευσης που προσιδιάζουν στο 
χαρακτήρα της κύρωσης. Τέτοιες αρχές είναι π.χ. η αρχή «nullum crimen, 
nulla poena, cine lege», η απαγόρευση αναλογικής εφαρμογής διάταξης 
για επιβολή διοικητικής κύρωσης αλλά και η υπαιτιότητα ως προϋπόθεση 
καταλογισμού.266       
        
 

 
 

§19. Η ανάγκη προσωρινής δικαστικής προστασίας267 

   Λόγω της φύσης των κυρώσεων, τις οποίες επιβάλλει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως επαχθών διοικητικών πράξεων και της βαρύτητας 

των συνεπειών τους για τον διοικούμενο, πρέπει να παρέχεται στον 

τελευταίο η δυνατότητα να αποφύγει την εκτέλεσή τους μέχρι την οριστική 

κρίση για τη βασιμότητά τους.268 
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   Το δικαίωμα για παροχή δικαστικής προστασίας, το οποίο προβλέπεται 

στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος, νοείται ως δημόσια αξίωση για 

παροχή δραστικής δικαστικής προστασίας. Σκοπός της προσωρινής 

δικαστικής προστασίας είναι, αφενός να προκαταβάλει μέχρι την 

περάτωση της κύριας δίκης τη δημιουργία ζημιογόνων καταστάσεων, 

αφετέρου, αν συντρέχει επείγουσα περίπτωση, να γεφυρώσει το 

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα με μια προσωρινή ρύθμιση.269 Τα 

προσωρινά μέτρα εξασφαλίζουν την επικαιρότητα (Rechtzeitigkeit) και 

κατά συνεκδοχή την αποτελεσματικότητα της επιτασσόμενης από το 

Σύνταγμα  δικαστικής προστασίας (Effectivitat). Η προσωρινή δικαστική 

προστασία οφείλει την ύπαρξή της, ως μορφή δικαστικής προστασίας, 

στην οργανική αδυναμία της δίκης (αστικής, διοικητικής) να οδηγήσει 

χωρίς χρονοτριβή στην επίλυση της διαφοράς που αποτελεί το 

αντικείμενο αυτής, για το λόγο δε αυτό προσφυώς αποκλήθηκαν ότι 

αποτελούν «την παροχή πρώτων βοηθειών της δικαιοδοτούσας Πολιτείας 

προς τους πολίτες» αλλά και «νόθα τέκνα της βραδύτητας της τακτικής 

διαδικασίας». 

    Συγκεκριμένα, στο πεδίο του διοικητικού δικαίου, η προσωρινή 

δικαστική προστασία, όπως ακριβώς  και η αντίστοιχη οριστική δικαστική 

προστασία, συνιστά σπουδαία και αναντικατάστατη μορφή έννομης 

προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων του θιγόμενου ιδιώτη 

απέναντι στη διοικητική δράση, αποτελεί δε συγχρόνως, λόγω του 

χαρακτήρα της ως δικαστικής προστασίας, την πλέον δραστική μορφή 

έννομης προστασίας. Μάλιστα, τονίζεται ότι η δραστικότητα αυτή των 

προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων τελεί σε σχέση αντιστρόφως ανάλογη 

με την επιβάρυνση του θιγόμενου ιδιώτη από τη διοικητική πράξη και τη 

δυσκολία εξοβελισμού των δυσμενών συνεπειών της. 

   Η διοικητική δικαιοσύνη στην Ελλάδα αποδεικνύεται συχνά ότι χορηγεί 

αναστολή εκτέλεσης διοικητικών κυρώσεων με ιδιαίτερη φειδώ. Η  

συγκεκριμένη τάση καθίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις επιβεβλημένη 

για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, κατά κύριο λόγο 

όταν η κύρωση ισοδυναμεί με απαγόρευση άσκησης συγκεκριμένης 

παραβατικής δραστηριότητας.  

   Στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας επαναλαμβάνεται ότι δεν 

παρέχεται προσωρινή δικαστική προστασία, αν αυτή προσκρούει στο 

δημόσιο συμφέρον (ΚΔιοικΔ 202§2 εδ. Α, 210§4 εδ. α, 213§2 εδ. α). Η 

διατύπωση στον ΚΔιοικΔ είναι απόλυτη, το δημόσιο συμφέρον 
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υπερισχύει πάντα της ανάγκης για παροχή προσωρινής δικαστικής 

προστασίας. Όμως, στο συνταγματικό δίκαιο δεν υπάρχει κανένα 

συνταγματικώς προστατευόμενο αγαθό που να υπερισχύει εξ αρχής 

κάποιου άλλου, πλην της πρωταρχικής υποχρέωσης της πολιτείας για το 

σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2§1 Σ). 

   Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο συμφέρον πρέπει να σταθμιστεί με το 

συγκρουόμενο ιδιωτικό και ότι η υπεροχή δεν είναι εκ των προτέρων 

δεδομένη. Παράλληλα, η στάθμιση αυτή πρέπει να ενταχθεί μέσα στο 

πλαίσιο, το οποίο δημιουργείται από την ανάγκη πιθανολόγησης 

ευδοκίμησης της κύριας δίκης. Το δημόσιο συμφέρον, νοούμενο ως 

συμφέρον της ολότητας, δεν είναι έννοια με σταθερό και προκαθορισμένο 

περιεχόμενο. Βρίσκεται στις αξιολογικές επιλογές του Συντάγματος, οι 

οποίες κατά κανόνα εξειδικεύονται από τον κοινό νομοθέτη και τις 

εφαρμόζει η διοίκηση στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας. Δημόσιο 

συμφέρον αντίθετο με το Σύνταγμα ή πέρα από αυτό δεν υπάρχει. Κατά 

συνέπεια, σε περίπτωση κατά την οποία η ευδοκίμηση της οριστικής 

δικαστικής προστασίας είναι προδήλως παραδεκτή και βάσιμη, δεν 

υπάρχει περιθώριο για να γίνει επίκληση κανενός δημοσίου 

συμφέροντος. Δε νοείται δημόσιο συμφέρον με την έκδοση παράνομης 

διοικητικής πράξης είτε η παρανομία αφορά ουσιώδη τύπο ή την ουσία 

της διοικητικής πράξης. Η πρόδηλη παρανομία και αντίστοιχη πρόδηλη 

βασιμότητα της κύριας δίκης αποκλείει εκ των προτέρων την ύπαρξη 

οποιουδήποτε δημοσίου συμφέροντος.270  

   Δεν αρκεί η επίκληση ενός οποιουδήποτε δημοσίου συμφέροντος. 

Επειδή κάθε διοικητική πράξη εκδίδεται για χάρη του δημοσίου 

συμφέροντος, η ύπαρξή του είναι δεδομένη και θα καταλήγαμε στο 

ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, να μην παρέχεται ποτέ προσωρινή δικαστική 

προστασία, αφού το δημόσιο συμφέρον είναι εγγενές στοιχείο της 

διοικητικής πράξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ιδιαίτερο δημόσιο 

συμφέρον, πέρα από το γενικό δημόσιο συμφέρον έκδοσης της 

διοικητικής πράξης, το οποίο ιδιαίτερο δημόσιο συμφέρον να επιβάλλει τη 

μη χορήγηση της αναστολής. Η παροχή προσωρινής δικαστικής 

προστασίας λειτουργεί ως σύστημα κατανομής του κινδύνου επέλευσης 

βλάβης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου συμφέροντος.271  
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   Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δικαστική προστασία θα 

καταντούσε σε πολλές περιπτώσεις φενάκη, εάν δεν περιελάμβανε και το 

δικαίωμα να ζητηθεί προσωρινή προστασία έως την έκδοση απόφασης 

επί του κυρίου ενδίκου βοηθήματος, αφού στο μεσοδιάστημα θα 

μπορούσαν να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα, που δε θα ήταν 

δυνατόν να αποτραπούν στη συνέχεια, για πραγματικούς καθαρά λόγους. 

Και θα μπορούσε, βέβαια, να ειπωθεί ότι η άμεση εκτέλεση μιας 

Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς π.χ. περί διακοπής της 

λειτουργίας μιας Α.Ε.Π.Ε.Υ., ή η διαγραφή κινητών αξιών μιας εταιρείας 

από το χρηματιστήριο ή η ακύρωση συγκεκριμένων χρηματιστηριακών 

συναλλαγών είναι συνήθως, επιτακτική, λόγω της ανάγκης προστασίας 

του δημοσίου συμφέροντος, της αγοράς και των επενδυτών από την 

παράνομη δράση και λειτουργία των φορέων αυτών. Όμως, π.χ. η άμεση 

εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία 

επιβάλλεται ένα υπέρογκο χρηματικό πρόστιμο, δεν είναι αναγκαία προς 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αντίθετα δε σε ορισμένες 

περιπτώσεις επιβάλλεται η αναστολή της, λόγω των επιπτώσεων που 

επιφέρει άμεσα και προσωπικά στο εποπτευόμενο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο. Επομένως, η πρόβλεψη διαδικασιών προσωρινής 

προστασίας και κυρίως η αποδοχή αιτήσεων αναστολής από τα 

δικαστήρια, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, αποτελούν επιταγές που 

απορρέουν από τη συνταγματική έννομη τάξη (άρθρα 20§1 και 95 Σ) 

αλλά και από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, τα οποία επιβάλλουν η νομοθετική 

και δικαστική εξουσία να εξασφαλίζουν τη νόμιμη αξίωση για παροχή 

πλήρους έννομης προστασίας έναντι των εκτελεστών πράξεων της 

διοικητικής εξουσίας και η οποία προστασία δεν είναι μόνο η οριστική 

επίλυση της ένδικης διαφοράς, αλλά και η προσωρινή έννομη 

προστασία.272         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 

 
 

 

§20. Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ως δικαιοπραξίες, εμπορικές 

πράξεις και συμβάσεις273 

   Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι δικαιοπραξίες, με την έννοια ότι 

αποτελούν δηλώσεις βουλήσεως, οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή 

ηθελημένων έννομων αποτελεσμάτων. Στοιχεία, όπως το ειδικό 

πραγματικό, οι προϋποθέσεις του κύρους τους και οι όροι του ενεργού 

κάθε δικαιοπραξίας συνθέτουν το γενικό πραγματικό της 

χρηματιστηριακής συναλλαγής, ως δικαιοπραξίας. Στο Σχέδιο, μάλιστα, 

του Κώδικα Κεφαλαιαγοράς γινόταν ρητή αναφορά στις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές ως δικαιοπραξίες, στο άρθρο 73.    

   Βάσει του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 3632/1928, οι χρηματιστηριακές 

συναλλαγές είναι εμπορικές πράξεις για όλους τους συμβαλλομένους. Η 

αναγωγή, βέβαια, των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε εμπορικές 

πράξεις δεν έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας 

εκ μέρους του επενδυτή. Παρ’ όλα αυτά, η μεγάλη συχνότητα των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών και ο μέσω αυτών ενδεχόμενος 

βιοπορισμός μπορεί να οδηγήσουν στην υπαγωγή του επενδυτή στις 

συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας. Συνακόλουθα, εκτός από αμφιμερώς 

πρωτότυπα εμπορικές πράξεις, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι 

εμπορικές αμφιμερώς ή μονομερώς και κατά το σύστημα της παράγωγης 

εμπορικότητας, είτε εξ αντικειμένου είτε εξ υποκειμένου. Κατά συνέπεια, ο 

εμπορικός χαρακτήρας των χρηματιστηριακών συναλλαγών και των 

υποκειμένων τους συνεπάγεται την εφαρμογή του εμπορικού δικαίου. Το 

άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3632/1928 αναδεικνύει, λοιπόν,  την άποψη περί 

του έντονου κερδοσκοπικού χαρακτήρα των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών, των επενδύσεων, δηλαδή, εντός του χρηματιστηρίου. 

   Επίσης, χρειάζεται να σημειωθεί πως οι χρηματιστηριακές συναλλαγές 

είναι πάντα συμβάσεις274, και άρα εμπορικές συμβάσεις275, καθώς σε 

                                                           
273 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 60 επ. 
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αυτές απαιτείται κάθε φορά σύμπτωση βουλήσεων μεταξύ δύο ή 

περισσότερων συμβαλλομένων. Στο σημείο αυτό, είναι επίσης άξιο προς 

σημείωση το γεγονός ότι ακόμα και στην περίπτωση των κερδοσκοπικών 

συναλλαγών, οι οποίες δεν ενέχουν το γνωστό στοιχείο των εμπορικών 

πράξεων της αντιστάθμισης κινδύνων, δεν αίρεται ο εμπορικός 

χαρακτήρας της σύμβασης, καθώς οι χρηματιστηριακές συναλλαγές 

αποτελούν εμπορική δράση σε οργανωμένη αγορά και συνεπάγονται 

ανάληψη εμπορικών κινδύνων με πρόθεση εμπορικού κέρδους. Επίσης, 

η εμπορικότητα των χρηματιστηριακών συναλλαγών κρίνεται με 

αντικειμενικά κριτήρια και όχι ανάλογα με τις προθέσεις των εκάστοτε 

συμβαλλομένων. Επομένως, στο χρηματιστηριακό δίκαιο, η ρύθμιση και 

κατά συνέπεια η αναγνώριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών ως 

εμπορικών συμβάσεων, αίρει οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Μάλιστα, πέρα, 

από το ν. 3632/1928, ήδη από το 1918 είχε αναγνωριστεί ο εμπορικός 

χαρακτήρας των προθεσμιακών πράξεων.  

   Τέλος, η αναγνώριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών ως 

εμπορικών συμβάσεων διαφαίνεται και μέσα από την πορεία της 

ελληνικής νομολογίας. 

 

§21. Η μεθοδολογία του χρηματιστηριακού διακαίου και η ερμηνεία 

των συμβάσεων χρηματιστηριακής πώλησης 

   Η μεθοδολογία του χρηματιστηριακού δικαίου ακολουθεί κατ’ αρχάς τη 

μεθοδολογία του αστικού δικαίου, διαμορφωμένη στα πλαίσια του 

πνεύματος, του σκοπού και των αναγκών του εμπορικού δικαίου. Στο 

εμπορικό δίκαιο, βασική μέθοδος ερμηνείας αποτελεί η αντικειμενική – 

τελολογική ερμηνεία των κανόνων δικαίου, εξετάζεται δηλαδή ο σκοπός 

του κανόνα δικαίου σε συνάρτηση με το οικονομικό και κοινωνικό του 

περιβάλλον. 

   Η φύση και η λειτουργία των χρηματιστηριακών συμβάσεων πώλησης 

επιβάλλει την υιοθέτηση της αντικειμενικής καλής πίστης, ενώ η ερμηνεία 

των σχέσεων μεταξύ μελών και επενδυτών μπορεί να έχει και στοιχεία 

υποκειμενικής καλής πίστης. Αντίστοιχη προς την αντικειμενική και 

                                                                                                                                                             
274 Απόστολος Αθ. Καραγκουνίδης, Η βασική διαδικασία κατάρτισης της χρηματιστηριακής 

συναλλαγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Πρακτικά 9
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου του 

Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, 2000, σελ. 213 

 
275 Ευάγγελος Εμ. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2004, σελ. 208  
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υποκειμενική καλή πίστη είναι και η αντικειμενική ή υποκειμενική ερμηνεία 

της δικαιοπραξίας της χρηματιστηριακής πώλησης.276 

 

§22. Το είδος της δικαιοπραξίας χρηματιστηριακής πώλησης  

   Όπως παρατηρούμε, οι συμβάσεις χρηματιστηριακής πώλησης 

αποτελεί ένα είδος  σύμβασης πώλησης της 513 ΑΚ. Πρόκειται, λοιπόν, 

για μία δικαιοπραξία277: 

α. Ενοχική. Όπως και σε κάθε είδους πώληση της 513 ΑΚ, πρόκειται για 

δικαιοπραξία, με την οποία μεταβιβάζεται ενοχικό δικαίωμα. 

β. Υποσχετική. Ιδρύεται ενοχική υποχρέωση του υποσχομένου 

(οφειλέτης) να μεταβιβάσει την κυριότητα της συμφωνηθείσας κινητής 

αξίας/συμφωνηθεισών κινητών αξιών (και του άλλου μέρους να 

αποδώσει το ανάλογο συμφωνηθέν αντίτιμο) και αντιστοίχως ενοχικό 

δικαίωμα του δέκτη της υποσχέσεως δανειστής) να αποδοθεί σε αυτόν το 

συμφωνηθέν αντίτιμο ( και του άλλου μέρους να μεταβιβαστεί σε αυτό η 

κυριότητα της συμφωνηθείσας κινητής αξίας/συμφωνηθεισών κινητών 

αξιών). 

γ. Πολυμερής. Στο πραγματικό της δικαιοπραξίας περιέχονται οι 

δηλώσεις βουλήσεων δύο προσώπων. Επίσης, αποτελεί  σύμβαση 

χρηματιστηριακής πώλησης, καθώς είναι πολυμερής δικαιοπραξία που 

περιέχει τις δηλώσεις βουλήσεως δύο προσώπων (επενδυτών), οι οποίες 

είναι μεταξύ τους ενάντιες, συμπίπτουν όμως ως προς το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα, την κατάρτιση της χρηματιστηριακής συναλλαγής. 

Συγκεκριμένα, αφενός η δήλωση του πωλητή κατευθύνεται στην ανάληψη 

υποχρέωσης για μεταβίβαση της κυριότητας και «παράδοση» της 

πωλούμενης κινητής αξίας (σύμφωνα με τους νέους όρους της 

απουλοποίησης των χρηματιστηριακών πραγμάτων και της λειτουργίας 

του Σ.Α.Τ., βλ παραπάνω) καθώς και στην απόκτηση της απαίτησης για 

το τίμημα. Αφετέρου, η δήλωση του αγοραστή κατευθύνεται στην 

απόκτηση της απαίτησης για τη μεταβίβαση της κυριότητας και 

«παράδοση» του κινητής αξίας καθώς και στην ανάληψη της 

υποχρέωσης για πληρωμή του τιμήματος. Και οι δύο, όμως, 

συμβαλλόμενοι επιδιώκουν κοινό έννομο αποτέλεσμα, δηλαδή τη 

μεταβίβαση του χρηματιστηριακού πράγματος έναντι ορισμένου 

τιμήματος.  

                                                           
276 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 88 επ.  
277 Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3

η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 

2002, σελ. 340 επ.  
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δ. Επιδοτική. Πραγματοποιείται περιουσιακή μετακίνηση και ο ένας 

δικαιοπρακτών μεταβιβάζει στον άλλον περιουσιακό όφελος, καθώς με τη 

δικαιοπραξία αυτή δημιουργείται ενοχικό δικαίωμα. Εξάλλου, όλες οι 

υποσχετικές δικαιοπραξίες περιέχουν επίδοση.  

ε. Επαχθής. Η επίδοση γίνεται με αντάλλαγμα, το οποίο, μάλιστα είναι 

χρηματικό, και το οποίο αποτελεί το συμφωνηθέν αντίτιμο. 

στ. Αιτιώδης. Το κύρος της δικαιοπραξίας, όπως σε κάθε σύμβαση 

πωλήσεως,  εξαρτάται από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας, η οποία 

είναι η κτήση απαιτήσεως (causa aquirendi), αφού η επίδοση γίνεται με 

σκοπό τη λήψη ανταλλάγματος, όπως εξάλλου είδαμε και παραπάνω. Σε 

περίπτωση, λοιπόν, κατά την οποία πάσχει η αιτία, η δικαιοπραξία είναι 

άκυρη και δεν παράγει υποχρέωση προς παροχή.  

ζ. Τυπική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. απαιτείται έγγραφος 

τύπος, αφού η ηλεκτρονική σύμβαση καταρτίζεται μέσω ηλεκτρονικού 

υπό στενή έννοια εγγράφου (βλ 158 ΑΚ). 

η. Συναινετική. Καταρτίζεται με μόνη τη συμφωνία των συμβαλλομένων 

χωρίς να προυποθέτει η κατάρτισή της και «παράδοση» του 

χρηματιστηριακού πράγματος. 

θ. Αμφοτεροβαρής σύμβαση. Δημιουργεί ενοχικές υποχρεώσεις σε 

βάρος και των δύο συμβαλλομένων με αντίστοιχα ενοχικά δικαιώματα 

υπέρ του καθενός από αυτούς. 

   Στο σημείο, όμως, αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η 

κατάρτιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών διαφοροποιείται σε 

σημαντικό βαθμό σε σχέση με τη διαδικασία σύναψης, την οποία 

καθιερώνει ο Αστικός Κώδικας στα άρθρα 185 επ. Πραγματικά, οι 

διαβιβαζόμενες στο σύστημα εντολές αγοράς ή πώλησης δύσκολα 

μπορούν να υπαχθούν στις έννοιες της πρότασης και της αποδοχής του 

Αστικού Κώδικα. Έχουν μάλλον όλες το χαρακτήρα πρότασης προς 

κατάρτιση συμβάσεως αγοραπωλησίας κινητών αξιών και φέρουν 

τυποποιημένο περιεχόμενο. 

   Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κατάρτιση σύμβασης 

χρηματιστηριακής πώλησης δε γίνεται εν προκειμένω με τον τρόπο που 

ορίζει ο Αστικός Κώδικας. Δηλαδή, με την περιέλευση της αποδοχής του 

ενδιαφερόμενου μέλους που εισήγαγε στο σύστημα μια εντολή αγοράς ή 

πώλησης (βλ. 192 ΑΚ). Η κατάρτιση της σύμβασης γίνεται, πραγματικά, 

σε πολυμερή βάση, με την αυτόματη ταύτιση μέσω του συστήματος, δύο 

αντιθέτου περιεχομένου προτάσεων, που καλύπτονται κατά περιεχόμενο 

και πληρούν κάποιο από τα νόμιμα κριτήρια ταύτισης. Στη διεθνή 

χρηματιστηριακή αγορά, ο τρόπος αυτός κατάρτισης συμβάσεων 

ονομάζεται «Matching». 
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   Πάντως, ακόμα και αν στη μέθοδο του Matching δεν ανιχνεύεται άμεση 

συγγένεια προς τη ρύθμιση του κοινού δικαίου, η ισχύς της όσον αφορά 

την κατάρτιση κύριων χρηματιστηριακών συμβάσεων είναι 

αναμφισβήτητη και θεμελιώνεται απευθείας στις διατάξεις του νόμου, που 

προβλέπυν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος. 

   Συνακόλουθα, τη σύναψη της ενοχικής - υποσχετικής δικαιοπραξίας 

χρηματιστηριακής πωλήσεως ακολουθεί  η εμπράγματη εκποιητική 

δικαιοπραξία (επίσης σύμβαση), με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα 

του χρηματιστηριακού πράγματος και εγγράφεται στο λογαριασμό του 

ενός συμβαλλομένου η κινητή αξία, την οποία αγόρασε, ενώ επίσης 

πληρώνεται το αντίτιμο και μεταφέρονται τα χρήματα στο λογαριασμό του 

άλλου συμβαλλομένου – επενδυτή, ο οποίος πούλησε την κινητή αξία. Η 

εκποιητική δικαιοπραξία θεωρούμε φέρει τα αποτελέσματά της με τη 

διαδικασία της εκκαθάρισης στη χρονική περίοδο Τ+3 ή Τ+1 (στην 

περίπτωση της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων). 

   Τέλος, θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε ποιες διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα εφαρμόζονται συνήθως στις χρηματιστηριακές πωλήσεις. 

Συνακόλουθα, συνήθη εφαρμογή έχουν κυρίως τα άρθρα 173 ΑΚ περί 

ερμηνείας της δήλωσης, 196 ΑΚ, 200 ΑΚ περί ερμηνείας συμβάσεων και 

281 και 288 περί καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. 

 

   

 

§23. Ο τύπος της δήλωσης βουλήσεως278 

 

   Η εισαγωγή της νέας της νέας τεχνολογίας έχει ουσιαστικά μετατρέψει 

όλες τις χρηματιστηριακές συναλλαγές σε συμβάσεις, οι οποίες 

υπόκεινται σε έγγραφο τύπο, αφού η ηλεκτρονική σύμβαση καταρτίζεται 

μέσω ηλεκτρονικού υπό στενή έννοια εγγράφου. 

    Σε ορισμένες προσυμφωνημένες συναλλαγές, στις οποίες 

προβλέπεται ότι τα μέλη υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους 

κατάρτισης συναλλαγής, ως έγγραφο θεωρείται το έγγραφο κατά 160 ΑΚ, 

στο οποίο περιλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό έγγραφο, σύμφωνα με το 

π.δ. 150/2001. Στοιχεία, τα οποία αφορούν στο γενικό πραγματικό της 

δικαιοπραξίας μπορεί να μην περιβάλλονται υποχρεωτικά τον 

ηλεκτρονικό τύπο, αν το προβλέπει ο κανονισμός του Χ.Α. 

                                                           
278 Αλεξάνδρα Πέτσα, Το δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 234 επ.  
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   Το σύστημα συναλλαγών αφενός ως ολοκληρωμένο σύστημα 

συναλλαγών και αφετέρου ως κλειστό δίκτυο ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα 

του τρόπου εξωτερίκευσης της δήλωσης βουλήσεως και των ευρύτερων 

στοιχείων  που απαιτεί η κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η 

σύμβαση προσχώρησης, την οποία καταρτίζει κάθε Α.Ε.Π.Ε.Υ. με το 

χρηματιστήριο, ενσωματώνει και την αποδοχή των όρων του κανονισμού, 

που αφορούν την κατάρτιση των κύριων χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

   Ο τύπος της δήλωσης βουλήσεως, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον 

κανονισμό είναι συστατικός. Η ρύθμιση του τρόπου κατάρτισης των 

δικαιοπραξιών από τον κανονισμό έχει ως συνέπεια ο τύπος της 

δικαιοπραξίας να υπάγεται στον εκούσιο, και όχι στο νόμιμο, συστατικό 

τύπο. Η δήλωση βουλήσεως που δεν έχει υποβληθεί στον τύπο που 

ορίζει ο κανονισμός είναι άκυρη. 

   Η υπαγωγή του τύπου στην περιφέρεια της δικαιοπραξίας, δηλαδή στο 

γενικό πραγματικό της, θα πρέπει να νοηθεί ως μια μορφή χαλαρής 

σχέσης μεταξύ τύπου και δήλωσης βουλήσεως, δεδομένου ότι η 

τυπικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών. 

   Ο τύπος στη χρηματιστηριακή σύμβαση όπως και στην αστική, 

αποτελεί τύπο της δήλωσης βουλήσεως, δηλαδή εντάσσεται στον έλλογο 

τύπο, ως μέσο με το οποίο διατυπώνεται η δήλωση βουλήσεως των 

μερών και θα πρέπει να διακρίνεται αφενός από τα υπόλοιπα στοιχεία 

της δικαιοπραξίας και αφετέρου από τον τύπο της δικαιοπραξίας. Δεν 

αποτελεί έκφανση του απόλυτου τύπου, διότι αν δεν τηρηθεί η διαδικασία 

που ορίζει ο κανονισμός, η δικαιοπραξία δεν είναι ανυπόστατη αλλά 

άκυρη. Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές παρά την  ακυρότητα, εκ του 

αποτελέσματος οι συναλλαγές που δεν πληρούν τη διαδικασία 

κατάρτισης του Κανονισμού έχουν έντονα στοιχεία ανυπόστατης 

δικαιοπραξίας, αφού η τυποποίηση κατά την κατάρτιση και την 

εκκαθάριση δεν επιτρέπει τη δημιουργία έννομων συνεπειών, ή ακόμη και 

πραγματικών καταστάσεων, επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

Ιδίως ως προς τις συναλλαγές, οι οποίες καταρτίζονται μέσω αυτόματης 

ταύτισης, εκ των πραγμάτων οι δικαιοπραξίες θα είναι είτε έγκυρες, είτε 

«ανυπόστατες». Και αυτό διότι τα μέλη εισάγουν εντολές στο σύστημα, η 

δε κατάρτιση της σύμβασης, δηλαδή η σύμπτωση δύο δηλώσεων 

βουλήσεως, η οποία είναι απαραίτητη για να καταρτιστεί η σύμβαση 

πώλησης γίνεται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ. Πριν από την ταύτιση δύο εντολών, 

κατάρτιση δεν υπάρχει, αφού οι αντισυμβαλλόμενοι δεν έχουν ανευρεθεί 

από το σύστημα, υπάρχουν μόνο καταχωρημένες δηλώσεις βουλήσεως 

στο Ο.Α.Σ.Η.Σ. Άκυρες λόγω ελλείψεως του τύπου της δήλωσης 
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βουλήσεως μπορεί να είναι οι προσυμφωνημένες συναλλαγές. Κατά 

συνέπεια, παρά τη μη ύπαρξη νόμιμου τύπου, η παράλειψη του οποίου 

καθιστά τη δικαιοπραξία όχι απλώς άκυρη αλλά ανυπόστατη, ο τρόπος 

κατάρτισης των συναλλαγών μέσω αυτόματης ταύτισης, επιφέρει 

ισοδύναμα αποτελέσματα. 

    Ο εκούσιος τύπος δεν είναι απλώς κατά τεκμήριο συστατικός, 

σύμφωνα με την 159§2 ΑΚ, ούτε είναι δυνατή η ίαση της ακυρότητας αν 

τα μέρη εν γνώσει της ελλείψεως του τύπου εκπλήρωσαν τη 

δικαιοπραξία. 

   Άλλωστε, σε αυτή την περίπτωση η συναλλαγή θα εκτελείται με 

εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση και θα είναι άκυρη. Δεν αποκλείεται 

όμως η μη λεπτομερειακή ρύθμιση προσωποποιημένων συναλλαγών, 

στις οποίες ο κανονισμός θα παραπέμπει στις διατάξεις του ΑΚ., ή θα 

παρέχει περισσότερες της μιας διαδικασίες κατάρτισης. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη μορφή ρύθμισης και 

τυποποίησης της διαδικασίας. Αν ο κανονισμός παραπέμπει σε μια 

συγκεκριμένη μορφή εξωτερίκευσης της δήλωσης βουλήσεως τότε και 

πάλι θα της προσδίδει συστατικό χαρακτήρα. Το χρηματιστήριο δεν 

μπορεί να προβαίνει σε αποκλίσεις ως προς την κατάρτιση. Για τον ίδιο 

λόγο δε θα μπορεί να θεραπευτεί η ακυρότητα για τους λόγους που 

γίνονται δεκτοί κατά το αστικό δίκαιο. Απόκλιση και θεραπεία θα είναι 

δυνατές μόνο αν αφορούν όλα τα συναλλασσόμενα μέλη, οπότε θα 

αποτελεί άτυπη τροποποίηση του κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση 

μπορεί να θεωρηθεί  ότι υπάρχει θεραπεία του εκούσιου συστατικού 

τύπου και οι δικαιοπραξίες είναι έγκυρες, αφού η συμμετοχή των μελών 

συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιημένων όρων του κανονισμού, 

ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις, που μπορεί να οδηγήσουν και 

σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του χρηματιστηρίου. 

   Ο κανονισμός δεν καλύπτει μόνο την εξωτερίκευση της δήλωσης 

βουλήσεως , αλλά και κάθε επιμέρους στοιχείο του γενικού και ειδικού 

πραγματικού της δικαιοπραξίας, όπως τη δήλωση βουλήσεως των 

οργάνων του χρηματιστηρίου που συμπράττουν στην κατάρτιση 

ορισμένων συναλλαγών και την τήρηση συγκεκριμένων διατυπώσεων 

δημοσιότητας.  

   Τροποποίηση της δικαιοπραξίας είναι δυνατή μόνο υπό τους όρους και 

τη διαδικασία που μπορεί να προβλέπει ο Κανονισμός του Χ.Α. και δε θα 

πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων της 

εντολής. Στοιχεία που αφορούν τη συγκέντρωση της ενοχής 

τροποποιούνται. Ούτως ή άλλως η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των 

συναλλαγών, είτε λόγω της πολυμερούς εκκαθαρίσεως, είτε λόγω του 
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διακανονισμού σε επίπεδο αποδέκτη, μπορεί να διαφοροποιούν τα 

υποκείμενα του διακανονισμού.  

   Ο σκοπός της τυποποίησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών 

έγκειται στη συγκέντρωση της προσφοράς και της ζήτησης με τέτοιο 

τρόπο. Ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτητα, η ασφάλεια, η διαφάνεια και η 

ισότητα στην πρόσβαση των πληροφοριών, να καθίσταται εφικτός ο 

έλεγχος ως προς την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και να 

εξασφαλίζεται η διαμόρφωση ορθής χρηματιστηριακής τιμής. 

   Τα δυσμενή αποτελέσματα της έλλειψης τύπου, ως προς τις έννομες 

συνέπειες της δικαιοπραξίας, δεν περιορίζονται με την εφαρμογή των 

άρθρων 281 ΑΚ και 288 ΑΚ, παρά το ότι οι διατάξεις αυτές είναι δημόσιας 

τάξης και ο νομοθέτης δεν παρέχει τη δυνατότητα στον κανονισμό να 

αποκλίνει από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του ΑΚ κατά τη ρύθμιση 

των συναλλαγών.  

    Τέλος, ο κανονισμός δεν προβλέπει και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει 

στα μέλη να καταρτίσουν μεταξύ τους, ακόμη και στις προσυμφωνημένες 

συναλλαγές, σύμβαση προσυμφώνου ή προαιρέσεως. Αντίστοιχες 

συμβάσεις δεν αποκλείονται μεταξύ των μελών και τρίτων, οι οποίες 

διαμορφώνουν την υποκείμενη σχέση και η εγκυρότητα τους κρίνεται στα 

πλαίσια της υποτέλειάς τους ως προς τις κύριες χρηματιστηριακές 

συναλλαγές.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 

 

§24. Φορολόγηση των χρηματιστηριακών πωλήσεων μετοχών 

   Στις 23 Απριλίου 2010 δημοσιεύθηκε ο νέος φορολογικός νόμος 
3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/23.04.2010) περί αποκατάστασης φορολογικής 
δικαιοσύνης, αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλων διατάξεων. 
Βάσει, λοιπόν, του άρθρου 15 παρ. 4, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται για εισηγμένες μετοχές που αποκτώνται μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2010.  
   Κατά συνέπεια, καταργείται ο φόρος 1,5‰, ο οποίος επιβαλλόταν κατά 
τη διενέργεια των χρηματιστηριακών πωλήσεων μετοχών και οι 
χρηματιστηριακές πωλήσεις, ως συναλλαγές, δε θα βαρύνονται με καμία 
είδους φορολόγηση από την  1η Ιανουαρίου του 2011. 279 
   Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 2579/1998 προβλέπει 
ότι επιβάλλεται φόρος με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰) (ο οποίος μετά 
τροποποιήθηκε σε 1,5‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. 
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών, όπως 
αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο το οποίο εκδίδει η χρηματιστηριακή 
εταιρία που μεσολαβεί και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, φυσικό η 
νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να 
εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν η κατοικούν ή έχουν 
την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε 
φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Η Α.Ε. "ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ 
ΤΙΤΛΩΝ" κατά την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών που 
διενεργούνται από τις χρηματιστηριακές εταιρίες στο Χρηματιστήριο, 
χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις χρηματιστηριακές 
εταιρίες για λογαριασμό των πωλητών εντολέων τους για όλες τις 
συναλλαγές πώλησης μετοχών που διενεργήθηκαν από αυτές. Τον 
αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις μετοχών που διενεργήθηκαν μέσα 
σε κάθε μήνα. υποχρεούται η Α.Ε. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ" να αποδίδει 

                                                           
279 ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/23.04.2010) περί αποκατάστασης φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλων διατάξεων, άρθρο 15§4 
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εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της δημόσια οικονομική υπηρεσία 
με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου 
δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που διενεργήθηκαν οι 
πιο πάνω συναλλαγές. Οι διατάξεις ταυ άρθρου 113 του ν. 2238/1994, 
του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 205 Α) και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α)  
εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις 
της παραγράφου αυτής.  
   Επιπρόσθετα, το άρθρο 27 παρ. 2 του νόμου 2703/1999 προβλέπει 
πως οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') εφαρμόζονται ανάλογα και στις πωλήσεις 
από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή 
ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά 
χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους 
χρηματιστηριακούς θεσμούς. Ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί της 
αξίας πώλησης των μετοχών, η οποία αναγράφεται στα εκδιδόμενα 
αποδεικτικά στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή στη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται αυτός, μέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου 
πωλήθηκαν οι μετοχές.   Οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 2238/1994, 
του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 205 Α') και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') 
εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις 
της παραγράφου αυτής.   "Ο φόρος της παρούσας παραγράφου δεν 
επιβάλλεται όταν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε αλλοδαπό 
χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει 
κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την προϋπόθεση ότι 
για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην 
αλλοδαπή.280 
 
 
§25. Φορολόγηση κερδών από τη χρηματιστηριακή πώληση 
μετοχών281 
 
   Σύμφωνα με το άρθρο 16 του φορολογικού νόμου 3842/2010 η 

φορολόγηση κερδών από τη χρηματιστηριακή πώληση μετοχών 

μεταβάλλεται. Συνακόλουθα, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται από τις παρακάτω 

ρυθμίσεις. 

                                                           
280 Ευμ. Βούλγαρη Παπαγεωργίου, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, 5

η
 

έκδοση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2002, σελ. 20 επ.   
281 ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/23.04.2010) περί αποκατάστασης φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλων διατάξεων, άρθρο 16 
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   Πρώτιστα, τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα από την 

πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (X.A.), σε τιμή 

ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με 

οποιονδήποτε τρόπο από 1ης Ιανουαρίου 2011 και μετά απαλλάσσονται 

από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι η πώληση λαμβάνει 

χώρα μετά την παρέλευση τριών (3) ή δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο 

απόκτησής τους κατά περίπτωση. Για τον υπολογισμό του χρονικού 

αυτού διαστήματος λαμβάνεται υπόψη και η ημέρα απόκτησης των 

μετοχών. Αν οι πιο πάνω μετοχές πωληθούν εντός του χρονικού αυτού 

διαστήματος, τα κέρδη φορολογούνται. Για τον υπολογισμό του κέρδους 

που υπόκειται σε φορολογία λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης των 

μετοχών στο Χ.Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η 

Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό 

ίδρυμα που μεσολαβεί. Όταν η πώληση των μετοχών πραγματοποιείται 

εξωχρηματιστηριακά ή μέσω πολυμερούς μηχανισμού 

διαπραγματεύσεων, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη 

μεταξύ αυτής που δηλώνεται στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη 

Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) για το διακανονισμό της συναλλαγής, και της τιμής 

κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα της συναλλαγής. Για τον 

υπολογισμό του κόστους απόκτησης των μετοχών ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Όταν η απόκτηση των μετοχών έχει γίνει σταδιακά για τον υπολογισμό 
του κόστους κτήσης των πωλούμενων μετοχών λαμβάνεται υπόψη η 
μέση τιμή απόκτησης αυτών. 
β) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομιάς, δωρεάς ή 
γονικής παροχής, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται 
υπόψη η αξία που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου ή σε περίπτωση μη 
οριστικοποίησης η δηλωθείσα αξία. 
γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν μετά από κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών δεν επηρεάζεται το κόστος κτήσης του συνόλου των 
μετοχών. Τα ίδια ισχύουν κατά τη μεταβολή του αριθμού των μετοχών με 
αύξηση ή μείωση της ονομαστικής τους αξίας (split − reverse split). 
δ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την έγκριση εισαγωγής 
τους στο Χ.Α., για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή εισαγωγής τους. 
ε) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προγράμματος 
χορήγησης μετοχών (stock option plan), ως τιμή κτήσης λαμβάνεται 
υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών κατά το χρόνο άσκησης του 
δικαιώματος. 
στ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί ως μέρισμα (αντί μετρητών), ως 
κόστος κτήσης αυτών λαμβάνεται υπόψη το ποσό του μερίσματος που 
θα λάμβανε ο κάθε μέτοχος αν η διανομή γινόταν σε χρήμα. 
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ζ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο επίτευξης της αναγκαίας 
διασποράς εν όψει της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, για τον 
υπολογισμό του κόστους απόκτησης λαμβάνεται υπόψη η τιμή με την 
οποία αποκτήθηκαν. 
η) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την εκκαθάριση εισηγμένου στο 
Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί μετοχών με παράδοση της υποκείμενης 
αξίας έναντι τιμήματος, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης 
λαμβάνεται υπόψη η τελική τιμή εκκαθάρισης για τα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης και η τιμή κλεισίματος της υποκείμενης μετοχής 
στο Χ.Α. κατά την ημέρα άσκησης του δικαιώματος για τα δικαιώματα 
προαίρεσης επί μετοχών. 
θ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά μεριδίων 
Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) του άρθρου 24Α του 
ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης 
λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή κλεισίματος των υποκείμενων μετοχών στο Χ.Α. κατά την 
ημέρα της εξαγοράς. 
   Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, 
λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει εντός του ίδιου χρονικού 
διαστήματος από την ίδια αιτία. 
   Έναντι του φόρου που αναλογεί οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ιδρύματα παρακρατούν φόρο με 
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα 
επί του κέρδους με βάση τα στοιχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων και 
τον αποδίδουν εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. που 
ανήκουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Απριλίου, 
Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, για τις πωλήσεις μετοχών που 
ενεργήθηκαν μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο. 
   Χρόνος που προκύπτει το εισόδημα είναι ο χρόνος διακανονισμού της 
πώλησης των μετοχών, χωρίς να επηρεάζει την τιμή στην οποία έχει 
λάβει χώρα η πώληση. Όταν πραγματοποιείται ανοιχτή πώληση, το 
εισόδημα προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισμού της αγοράς των 
απαιτούμενων μετοχών ή της μεταφοράς μετοχών στο λογαριασμό του 
επενδυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και όταν 
διαπιστώνεται ότι τα κέρδη από την πώληση μετοχών αποκτώνται από 
αλλοδαπές εταιρείες που τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο ή λειτουργούν για 
λογαριασμό φυσικού προσώπου κατοίκου Ελλάδας. Επίσης, 
εφαρμόζονται και για κατοίκους αλλοδαπής, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Όμως 
στην περίπτωση αυτή με την παρακράτηση επέρχεται εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης του αλλοδαπού δικαιούχου. 
   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος των δικαιούχων, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης 
του φόρου, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε 



[202] 
 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου αυτής. 
   Τα κέρδη που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, από την πώληση 
μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής 
τους, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1ης 
Ιανουαρίου 2011 και μετά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με 
την προϋπόθεση ότι η  πώληση λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση 
τριών (3) ή δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησής τους κατά 
περίπτωση και ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1. Για τον 
υπολογισμό του χρονικού αυτού διαστήματος λαμβάνεται υπόψη και η 
ημέρα απόκτησης των μετοχών. Αν οι πιο πάνω μετοχές πωληθούν 
εντός τριών (3) ή δώδεκα (12) μηνών κατά περίπτωση, τα κέρδη 
φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και 
δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό του κέρδους έχουν 
εφαρμογή τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο φόρος 
παρακρατείται και αποδίδεται από την Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ή το πιστωτικό ίδρυμα με βάση τα 
στοιχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, εφάπαξ με δήλωση που 
υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου 
των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, για τις 
πωλήσεις μετοχών που ενεργήθηκαν μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο. Η 
υποκείμενη σε φορολογία επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσμίας 
κλεισίματος του ισολογισμού να υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει δήλωση 
με την οποία δηλώνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση 
των πιο πάνω μετοχών με τα ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν και σε 
περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται. Με 
τη δήλωση αυτή συνυποβάλλονται οι βεβαιώσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που μεσολάβησαν στην πώληση των μετοχών. Οι 
διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 205 Α΄) και του ν. 
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) εφαρμόζονται και για το φόρο που οφείλεται με 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Όταν η επιχείρηση τηρεί 
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το κέρδος από την πώληση των πιο 
πάνω μετοχών, όπως διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση ζημιών από την 
ίδια αιτία, εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού το οποίο σε 
περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, 
φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από τον 
οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, 
εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 5 
του άρθρου 106, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία 
λειτουργεί η επιχείρηση. Αν στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 
προκύπτει ζημία, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την πώληση μετοχών 
εισηγμένων ή μη, αυτή μειώνει το πιο πάνω αποθεματικό και αν δεν 
επαρκεί ή δεν υπάρχει τέτοιο αποθεματικό, το υπόλοιπο της ζημίας ή 
ολόκληρο το ποσό αυτής, κατά περίπτωση, δεν εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου 
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να συμψηφιστεί με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον από την 
πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και όταν δικαιούχος 
του κέρδους είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. 
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