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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 5/840/15.3.2019
Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004
(ΦΕΚ Β’/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως ισχύει».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α’/53/
31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4141/2013
(ΦΕΚ 81/Α’/5.4.2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης,
παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν.
2396/1996 (ΦΕΚ Α’/73/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές
υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ
Α’/137/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 29 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α 179/11.10.2018)
«I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων,
II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και
ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις».
4. Την με αριθμό πρωτ. E.K. 2875/12.3.2019 επιστολή
της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993
(ΦΕΚ Α’/137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’/43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995
(ΦΕΚ Α’/146), αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της απόφασης υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας
του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο
«Κανονισμός») αντικαθίσταται ως εξής:
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1. Η παράγραφος 19 του άρθρου 1 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«19. Ως Μερίδα Κατάθεσης Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων (Μερίδα Κατάθεσης ΤΠΔ) νοείται η Μερίδα
που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. επ’ ονόματι του ΤΠΔ
για την κατάθεση κινητών αξιών στο ΤΠΔ.»
2. Μετά το τέλος του στοιχείου ε) της παραγράφου 32
του άρθρου 1 του Κανονισμού προστίθεται νέο στοιχείο
στ) ως εξής:
«(στ) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)
σε εφαρμογή των διατάξεων για τη σύσταση παρακαταθηκών.»
Άρθρο 2
Μετά το τέλος του στοιχείου ιγ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Κανονισμού προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του
ν. 4569/2018, η χρήση του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω και όπου προβλέπεται στον παρόντα
Κανονισμό, απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων που
καθορίζονται ρητώς στο άρθρο 15 του παρόντος.»
Άρθρο 3
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«3. Η ενοποίηση των Μερίδων Επενδυτή γίνεται από
το Κ.Α.Α με την εξής διαδικασία:
α. Δέσμευση σε Λογαριασμό Χειριστή με Χειριστή το
Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. του συνόλου των αξιών της προς
απορρόφηση Μερίδας κατόπιν σχετικών εντολών των
Χειριστών της απορροφώμενης Μερίδας για δέσμευση
και μεταφορά των αξιών σε Χειριστές της διατηρούμενης
Μερίδας.
β. Διαβίβαση στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. αντιστοίχων
εντολών αποδοχής της ως άνω μεταφοράς από Χειριστές
της διατηρούμενης Μερίδας.
γ. Αποδέσμευση από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. των ως
άνω δεσμευμένων αξιών και μεταφορά τους στους Χειριστές της διατηρούμενης Μερίδας.
Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω μεταφορά, η απορροφώμενη Μερίδα απενεργοποιείται στο Σ.Α.Τ.»
Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 13 του Κανονισμού προστίθεται νέο
άρθρο 13α ως εξής:
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«Άρθρο 13 α
Λογαριασμός Χειριστή ΤΠΔ
1. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατάθεσης κινητών αξιών
που αποτελούν το αντάλλαγμα δικαιώματος εξαγοράς
σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 27α του ν. 3461/2006, μη
εκποιηθεισών κινητών αξιών που δύναται να προκύψουν
από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7
και 8 του ν. 4569/2018, ως και όπου αλλού τούτο απαιτείται με βάση τις διαδικασίες του ΤΠΔ, δημιουργείται
στους Λογαριασμούς Αξιών των Μερίδων Επενδυτή των
δικαιούχων των σχετικών κινητών αξιών Λογαριασμός
Χειριστή ΤΠΔ που λειτουργεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
2. Ο Λογαριασμός Χειριστή ΤΠΔ δημιουργείται στο
Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας Επενδυτή του κάθε δικαιούχου και τελεί υπό τον αποκλειστικό χειρισμό του
Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για λογαριασμό του ΤΠΔ και σύμφωνα με τις εντολές του. Η δημιουργία του γίνεται από
το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατόπιν σχετικής ενημέρωσης
του ΤΠΔ για τις ανάγκες εφαρμογής των προβλεπομένων
στην παρ. 1.
3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αφαιρεί, επιβαρύνει ή δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο αξίες καταχωρημένες
στο Λογαριασμό Χειριστή ΤΠΔ, αποκλειστικώς και μόνο
κατ’ εντολή του ΤΠΔ.
4. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. εισπράττει για λογαριασμό
του ΤΠΔ για τις σχετικές Μερίδες δικαιούχων τις πάσης
φύσεως χρηματικές καταβολές που διενεργούνται από
την Εκδότρια και οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό
των αξιών που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό
Χειριστή ΤΠΔ. Τα αντιστοιχούντα χρηματικά ποσά, μετά
από αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων, κατατίθενται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στο ΤΠΔ επ’
ονόματι των δικαιούχων.
5. Παρομοίως, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει σε
κάθε αναγκαία ενέργεια για λογαριασμό του ΤΠΔ που
αφορά στην καταχώριση κινητών αξιών στο Λογαριασμό Χειριστή ΤΠΔ συνεπεία επανεπένδυσης μερίσματος
ή άλλης παρόμοιας πολιτικής εταιρικών πράξεων που
αποφασίζεται από την Εκδότρια των σχετικών κινητών
αξιών και υλοποιείται υποχρεωτικώς στο Σ.Α.Τ.».
Άρθρο 5
Το άρθρο 15 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Ειδικός Λογαριασμός και Δεσμεύσεις στο Σ.Α.Τ.
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7,
8 και 9 του ν. 4569/2018, ο Ειδικός Λογαριασμός καθορίζεται ως εξής:
α. Ως Ειδικός λογαριασμός ορίζεται, για τις ανάγκες του
παρόντος, ο λογαριασμός που περιλαμβάνεται σε Μερίδα και στον οποίο καταχωρίζονται αξίες στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στην περ. β. Ο Ειδικός Λογαριασμός
δημιουργείται ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας
στο Σ.Α.Τ., είναι μοναδικός ανά Μερίδα και ο χειρισμός
του γίνεται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ..
Οι Ειδικοί Λογαριασμοί που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4569/2018 και υπάγονται στις διατάξεις
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του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 4569/2018, εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάβασης, όπως προβλέπονται στις ως άνω
διατάξεις, αποκλειστικώς και μόνο για τους λόγους που
προβλέπονται στην περ. β.
β. Οι περιπτώσεις για τις οποίες καταχωρίζονται αξίες
σε Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας σύμφωνα με το άρθρο 29
παρ. 7 εδάφιο πρώτο, δεύτερο και τρίτο του ν. 4569/2018
είναι οι εξής:
(i) Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου Μερίδας,
για την καταχώριση στο Σ.Α.T. εξωχρηματιστηριακής
μεταβίβασης αξιών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας
σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος. Στην περίπτωση
αυτή οι μεταφερόμενες στον Ειδικό Λογαριασμό αξίες
διατηρούνται σε αυτόν εωσότου ολοκληρωθεί νομίμως
η μεταφορά τους στις Μερίδες των δικαιούχων κληρονόμων.
(ii) Σε περίπτωση μεταφορών που διενεργούνται από
το ΤΠΔ μέσω της Μερίδας που τηρεί στο Σ.Α.Τ. Στην
περίπτωση αυτή οι μεταφερόμενες στον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας ΤΠΔ αξίες διατηρούνται σε αυτόν έως
ότου ολοκληρωθεί νομίμως η μεταφορά τους σε άλλες
Μερίδες κατ’ εντολή του ΤΠΔ.
2. Εκτός των μεταφορών αξιών που διενεργούνται
στον Ειδικό Λογαριασμό σύμφωνα με την παρ. 1, κάθε
άλλη μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό κατ’
εντολή επενδυτών ή άλλων δικαιούχων Μερίδων απαγορεύεται. Η καταχώριση στο Σ.Α.Τ. των πράξεων που
υλοποιούνταν στον Ειδικό Λογαριασμό, όπως ενδεικτικά των κατωτέρω, διενεργείται με αντίστοιχες εντολές
δέσμευσης που διαβιβάζονται στο Σ.Α.Τ. από τους κατά
περίπτωση αρμόδιους Χειριστές των Μερίδων, τις οποίες
εκτελεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες του:
α. Δηλώσεις πρόθεσης μεταβίβασης επί αξιών
β. Δηλώσεις σύστασης ενεχύρου, επικαρπίας ή άλλου
βάρους επί αξιών
γ. Εντολές εκδοτριών για μεταφορά αξιών στους δικαιούχους συνεπεία εταιρικών γεγονότων ή εντολές
διορθώσεων εσφαλμένων καταχωρίσεων κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 36 του
παρόντος Κανονισμού,
δ. Εντολές Χειριστών προς Παρόχους για μεταφορά
αξιών που εκτελούνται εκτός του Σ.Α.Τ. για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών σύμφωνα με
το άρθρο 91 του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές
τεχνικές αποφάσεις του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
ε. Εντολές δεσμεύσεων ή μεταφορών μετοχών της
Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.)
σύμφωνα με την περ. ε του άρθρου 5 του ν. 3049/2002
και το άρθρο 32 του παρόντος Κανονισμού
στ. Εντολές μεταφοράς αξιών ως εισφορά για τη δημιουργία νέων μεριδίων Δ.Α.Κ. ή μεταβίβασης μεριδίων
Δ.Α.Κ. προς εξαγορά τους
ζ. Εντολές μεταφοράς αξιών για λόγους ακύρωσης από
το Μεταβατικό Λογαριασμό.
Κατά παρόμοιο τρόπο διενεργούνται και οι τυχόν τροποποιήσεις των ως άνω δεσμεύσεων ή οι αποδεσμεύσεις
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που πραγματοποιούνται για την άρση των σχετικών δεσμεύσεων.
3. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7 περ. (α) και 8 περ. (α), εδαφ. πρώτο του
ν. 4569/2018, μεταφορά αξιών από Ειδικό Λογαριασμό
σε Λογαριασμό Χειριστή της ιδίας Μερίδας δικαιούχου
γίνεται μετά από σχετική εντολή του δικαιούχου ή Χειριστή της Μερίδας του προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.»
Άρθρο 6
Στο υποστοιχείο αα) του στοιχείου β) της παραγράφου
1 του άρθρου 18 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Μερίδες που απενεργοποιούνται στην περίπτωση
αυτή δύναται να ενεργοποιηθούν εκ νέου μετά από σχετική αίτηση Χειριστή.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 20 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«α. είτε απευθείας από τον αρχικό Χειριστή στο Λογαριασμό του νέου Χειριστή, εφόσον ο δικαιούχος της
Μερίδας δηλώσει με την εντολή του τον Χειριστή στον
οποίο θέλει να μεταφερθούν οι αξίες του και ο νέος Χειριστής αποδεχθεί και παραλάβει τις αξίες.»
2. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Μεταφορές αξιών μεταξύ Χειριστών Λογαριασμών
Χειριστή της ίδια Μερίδας για τις ανάγκες αναγκαστικής
εκποίησης αξιών ή άλλου μέτρου αναγκαστικής μεταφοράς, που δηλώνεται στο Σ.Α.Τ., όπως ενδεικτικά στις
περιπτώσεις μεταφορών βάσει εντολών Διαχειριστή Συστήματος, διενεργούνται με απλή εντολή παράδοσης
του Χειριστή που προβαίνει στην μεταφορά, χωρίς να
απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχης εντολής παραλαβής
από το Χειριστή προς τον οποίο γίνεται η μεταφορά.»
Άρθρο 8
Το άρθρο 20α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20α του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«1. Το παρόν άρθρο προβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς και τήρησης κινητών αξιών σε περίπτωση παύσης
παροχής υπηρεσιών Χειριστή που λαμβάνει χώρα εκούσια, όπως ιδίως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 95
του ν. 4514/2018, ή αναγκαστικά, όπως ιδίως δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 89 και 90 του ν. 4514/2018.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20α του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση εκούσιας παύσης παροχής υπηρεσιών που συνεπάγεται τη μεταφορά αυτών σύμφωνα με
το άρθρο 95 του ν. 4514/2018, ο Χειριστής, που παύει
την παροχή της υπηρεσίας, μεταφέρει κατόπιν σχετικών
εντολών προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τις ευρισκόμενες υπό το χειρισμό του αξίες του δικαιούχου σε άλλο
Χειριστή της σχετικής Μερίδας, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 95 του ν. 4514/2018. Σε περίπτωση
αντιρρήσεων από το δικαιούχο ως προς τη μεταφορά,
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αυτές προβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2
(β) του ν. 4514/2018 και θα πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνουν το Χειριστή προς τον οποίο ο δικαιούχος
επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20α του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναγκαστικής παύσης παροχής υπηρεσιών από Χειριστή συνεπεία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 89 και 90 του ν. 4514/2018, διενεργείται
μεταφορά στο Σ.Α.Τ. των ευρισκόμενων υπό το χειρισμό
του Χειριστή αξιών του δικαιούχου σε άλλο Χειριστή της
σχετικής Μερίδας που ο δικαιούχος επιθυμεί, κατόπιν
εντολής του προσωρινού επιτρόπου ή του ειδικού εκκαθαριστή κατά περίπτωση.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20α του Κανονισμού
καταργείται.
Άρθρο 9
Το άρθρο 30 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου γ) της παραγράφου
2 του άρθρου 30 τροποποιείται ως εξής:
«Ο Λογαριασμός Χειριστή, στον οποίο θα μεταφερθούν οι αξίες.»
2. Το στοιχείο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 30
καταργείται.
Άρθρο 10
Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«5. Το Κ.Α.Α. καταχωρεί τις μετοχές σε Λογαριασμούς
Χειριστή των Μερίδων των δικαιούχων με την ένδειξη
«δεσμευμένα Δ.Ε.Α.» ενώ παράλληλα εισάγει και την
καταληκτική ημερομηνία της δέσμευσης μετά την παρέλευση της οποίας αίρεται η ως άνω δέσμευση.»
Άρθρο 11
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«Κατά παρόμοιο τρόπο διενεργείται η καταχώρηση και
των ανωνύμων αξιών στη σχετική Μερίδα Εκδότριας μη
Εμφανισθέντων Μετόχων του άρθρου 9.»
Άρθρο 12
Το άρθρο 39α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται ως εξής:
«Παροχή λοιπών υπηρεσιών από το Διαχειριστή του
Σ.Α.Τ. για την υλοποίηση εταιρικών πράξεων ή άλλων
ενεργειών»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
39α του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση υλοποίησης εταιρικών πράξεων και
ενεργειών, όπως ενδεικτικά, άσκησης τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών σύμφωνα
με το ν. 3864/2010, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών, χρηματικής διανομής, διενέργειας δημόσιας πρότασης, συγχώνευσης με αντάλλαγμα
μετρητά ή τίτλους (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς), προσφοράς κινητών αξιών, ανταλλαγής κινητών αξιών με άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ή συναφών εισφορών ως αντάλλαγμα ιδίως κατά
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τα προβλεπόμενα στην απόφαση 1/438/1.8.2007 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον εκτελούνται μέσω
του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ο Διαχειριστής του
Σ.Α.Τ. δύναται να παρέχει, μεμονωμένα ή συνδυαστικά,
τις ακόλουθες υπηρεσίες:»
3. Η περίπτωση i) της παραγράφου 1 του άρθρου 39α
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«i. Συλλογή δηλώσεων βούλησης συμμετοχής των
επενδυτών στην εταιρική πράξη ή τη σχετική ενέργεια
της παρ. 1, αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Άυλων
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και των Χειριστών τους κατ’ εντολή της
Εκδότριας ή του προσφέροντος ή της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή άλλου
διαχειριστή συλλογικών επενδύσεων ανάλογα με την
περίπτωση.»
4. Η περίπτωση ii) της παραγράφου 1 του άρθρου 39α
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«ii. Γνωστοποίηση στην Εκδότρια ή τον προσφέροντα
ή την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή άλλο διαχειριστή συλλογικών επενδύσεων στην Πληρώτρια Τράπεζα των δικαιούχων της
εταιρικής πράξης ή ενέργειας.»
5. Μετά το τέλος της περίπτωσης iii) της παραγράφου
1 του άρθρου 39α του Κανονισμού προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τη διενέργεια στο Σ.Α.Τ. εταιρικών πράξεων ή
ενεργειών της παρ. 1, πέραν αυτών που καθορίζονται
ρητώς με τις διατάξεις του παρόντος, όπως ιδίως με τα
άρθρα 25 έως 41, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του παρόντος, όπου συντρέχει περίπτωση.»
Άρθρο 13
Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«1. Εφόσον ο δικαιούχος δικαιωμάτων μειοψηφίας επιθυμεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το ν. 4548/2018
δικαιώματα μειοψηφίας, οφείλει να ζητήσει τη δέσμευση
των μετοχών του, από τον Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι αξίες. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δεσμεύει τις σχετικές αξίες κατόπιν
εντολής του ως άνω Χειριστή.»
Άρθρο 14
Το άρθρο 45 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 48 του ν. 2396/1996,
όπως ισχύει, έγγραφη δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης
αξιών ή σύστασης βάρους επί αυτών υποβάλλεται από
τον δικαιούχο των προς μεταβίβαση ή επιβάρυνση αξιών
προς το Κ.Α.Α μέσω Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή
στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι εν λόγω
αξίες ή δικαιώματα.. Η δήλωση πρέπει να αναφέρει το
πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση ή υπέρ
του οποίου πρόκειται να συσταθεί το βάρος, το χρονικό διάστημα της δέσμευσης των αξιών, που δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημέρα της
δήλωσης, και το Λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθούν οι αξίες μετά την ανάκληση της δήλωσης ή τη λήξη
της ημερομηνίας δέσμευσης. Με βάση την ως άνω δήλωση που διαβιβάζεται στο Σ.Α.Τ., ο Διαχειριστής του
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Σ.Α.Τ. προβαίνει στη δέσμευση των σχετικών αξιών ή
δικαιωμάτων υπό το χειρισμό του Χειριστή στον οποίο
βρίσκονται οι σχετικές αξίες.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
45 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μετοχών διά
της συνενώσεως περισσοτέρων μετοχών σε μία (περίπτωση reverse split), οι δεσμευμένες αξίες μπορούν να
υποστούν ανάλογη μείωση.»
Άρθρο 15
Το άρθρο 46 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 46
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«(α) Να προηγηθεί εντολή του μεταβιβάζοντος προς
τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή,
στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι μεταβιβασθείσες αξίες για τη δέσμευση των ως άνω αξιών υπό
το χειρισμό του ως άνω Χειριστή»
2. Το πρώτο εδάφιο του υποστοιχείου (ββ) στοιχείουβ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«(ββ) Αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθεισών αξιών
σε Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντα»
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης iii) του του
υποστοιχείου (ββ) στοιχείουβ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 46 του Κανονισμού καταργείται.
4. Το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του
Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«(γ) Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και την ολοκλήρωση των ελέγχων
από αυτόν, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αποδεσμεύει τις
αξίες από το Λογαριασμό Χειριστή, όπου έλαβε χώρα η
δέσμευσή τους σύμφωνα με την παρ. 1 (α) και τις μεταφέρει στον υποδεικνυόμενο σύμφωνα με την παρ. 1 (β)
(ββ) Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντα.»
5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 46 του Κανονισμού τροποποιούνται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση από το Λογαριασμό Χειριστή του μεταβιβάζοντος στον Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντος διενεργείται μέχρι την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από της υποβολής της ως άνω αίτησης.
Ομοίως για την μεταβίβαση μετοχών ή άλλων κινητών
αξιών με οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα
και με οποιουσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους, οι οποίες
διενεργούνται από το Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση
Κινητών αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) ή προς το Δημόσιο ή τη
Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε., η μεταβίβαση από το Λογαριασμό Χειριστή
του Δημοσίου ή της ΔΕΚΑ Α.Ε. σε λογαριασμό του αποκτώντος διενεργείται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
46 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«Η μεταφορά από το Λογαριασμό Χειριστή του μεταβιβάζοντος στο Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντος,
που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από το Διαχειριστή του
Σ.Α.Τ..»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
46 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
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«Η μεταφορά των αξιών διενεργείται μέχρι την έναρξη
της συνεδρίασης της επόμενης ημέρας από την υποβολή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 περίπτωση
Β στοιχείων.»
Άρθρο 16
Το άρθρο 48 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 48
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«α. Προηγείται εντολή του ενεχυραστή προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή στον
οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι ενεχυρασθείσες
αξίες για δέσμευση των ως άνω αξιών στον Λογαριασμό
Χειριστή του σχετικού Χειριστή, στη Μερίδα του ενεχυραστή. Μετά τη διαβίβαση της εντολής στο Σ.Α.Τ. από
τον ως άνω Χειριστή, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει
στη δέσμευση των ενεχυρασθεισών αξιών σε εκτέλεση
της σχετικής εντολής.»
2. Το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του
Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«γ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, το Κ.Α.Α
εισάγει ένδειξη ενεχύρου στις ως άνω δεσμευθείσες αξίες υπό το χειρισμό του Χειριστή στο Λογαριασμό Χειριστή στην Μερίδα του ενεχυραστή.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«3. Η άρση της καταχώρησης του ενεχύρου και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυμένων αξιών γίνεται στο Σ.Α.Τ. κατά παρόμοιο με τον ανωτέρω τρόπο
συνεπεία αποσβέσεως του ενεχύρου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο νόμο.»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 48 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«7. Ειδικώς για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ενεχύρου επί αξιών οι οποίες είναι
καταχωρημένες σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα ακολουθείται η περιγραφόμενη στην παρ. 1 διαδικασία εφόσον τα
προβλεπόμενα στις περ. β.αα και β.ββ έγγραφα έχουν
υπογραφεί από όλους τους συνδικαιούχους της Κοινής
Επενδυτικής Μερίδας.»
Άρθρο 17
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48Α
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«2. Για την καταχώριση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας μέσω του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγραφών 1, 2, 3, 5, και 6
του άρθρου 48.»
Άρθρο 18
Το άρθρο 49 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 49
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«α. Προηγείται εντολή του ψιλού κυρίου προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή στον
οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι βεβαρυμένες
αξίες για δέσμευση των ως άνω αξιών στο Λογαριασμό
Χειριστή του σχετικού Χειριστή, στη Μερίδα του ψιλού
κυρίου. Μετά τη διαβίβαση της εντολής στο Σ.Α.Τ., ο
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Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στη δέσμευση των
βεβαρυμένων αξιών σε εκτέλεση της σχετικής εντολής
του ως άνω Χειριστή.»
2. Το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του
Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«γ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, το Κ.Α.Α
εισάγει ένδειξη επικαρπίας στις ως άνω αξίες που βρίσκονται δεσμευμένες υπό το χειρισμό του Χειριστή στο
Λογαριασμό Χειριστή στην Μερίδα του ψιλού κυρίου.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 49 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«δ. Η άρση της καταχώρησης της επικαρπίας και η
συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυμένων αξιών
γίνεται στο Σ.Α.Τ. κατά παρόμοιο με τον ανωτέρω τρόπο
συνεπεία αποσβέσεως της επικαρπίας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο νόμο.»
Άρθρο 19
Το άρθρο 50 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 50
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«α. Κατασχετήριο έγγραφο υπό τους όρους του άρθρου 983 Κ.Πολ.Δ. επιδίδεται στο Χειριστή, για αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή. Κατ’ εξαίρεση, για
αξίες οι οποίες βρίσκονται καταχωρημένες στον Ειδικό
Λογαριασμό της Μερίδας του καθ’ ου η κατάσχεση, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 7 (δ) του ν. 4569/2018,
επιδόσεις κατασχετηρίων γίνονται στο Κ.Α.Α.»
2. Το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 50
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«β. Μετά την επίδοση του ως άνω εγγράφου, ο Χειριστής εισάγει ένδειξη κατάσχεσης επί των αξιών οι οποίες
κατασχέθηκαν με το κατασχετήριο. Αντίστοιχη ένδειξη
εισάγει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. εφόσον συντρέχει η
περίπτωση της εξαίρεσης της περ. α της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 20
Το άρθρο 56 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Κανονισμού
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Από την έναρξη της διαδικασίας που προβλέπεται
στο άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 4569/2018, οι ως άνω
καταχωρίσεις μετοχών διενεργούνται σε Λογαριασμό
Χειριστή με Χειριστή το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ..»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του Κανονισμού
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για περιπτώσεις μετοχών μη Εμφανισθέντων μετόχων, που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας
του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 4569/2018 και έχουν
καταχωρηθεί σε Λογαριασμό Χειριστή με Χειριστή το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., οι ως άνω μετακινήσεις σε Λογαριασμούς Επενδυτή γίνονται μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ..»
Άρθρο 21
Το άρθρο 63α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 63α
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
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«α. Να προηγηθεί δέσμευση των προς μεταβίβαση κινητών αξιών στο Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του
μεταβιβάζοντα. Η δέσμευση υλοποιείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. μετά από σχετική εντολή του Χειριστή
του ως άνω Λογαριασμού Χειριστή»
2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β) της παραγράφου
1 του άρθρου 63α του Κανονισμού τροποποιείται ως
εξής:
«β. Να υποβληθούν στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τα εξής
έγγραφα υπογεγραμμένα αντιστοίχως από τους εκάστοτε νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων»
3. Το πρώτο εδάφιο του υποστοιχείου (ββ) του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 63α του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«ββ. αίτηση μεταφοράς των ως άνω δεσμευμένων
προς μεταβίβαση υποκείμενων αξιών που αποτελούν
την εισφορά σε είδος για τη δημιουργία Μεριδίων από
το Λογαριασμό Χειριστή του μεταβιβάζοντα σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
της Εκδότριας Δ.Α.Κ.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης iii) του υποστοιχείου (ββ) του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του
άρθρου 63α του Κανονισμού καταργείται.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63α του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«3. Η μεταφορά από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του μεταβιβάζοντος στο Λογαριασμό Χειριστή
της Μερίδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας
Δ.Α.Κ., που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ..»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63α του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς κινητών αξιών στη Μερίδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής
του Σ.Α.Τ. πιστώνει τη Μερίδα του μεταβιβάζοντος με τα
νέα Μερίδια που έχει δημιουργήσει η Εκδότρια Δ.Α.Κ. Σε
περίπτωση κατά την οποία η δημιουργία νέων Μεριδίων
λαμβάνει χώρα μόνο έναντι μετρητών ο Διαχειριστής του
Σ.Α.Τ. πιστώνει άμεσα τη Μερίδα του μεταβιβάζοντος με
τα νέα Μερίδια που έχει δημιουργήσει η Εκδότρια Δ.Α.Κ.
μετά τη λήψη σχετικής έγγραφης εντολής της Εκδότριας
Δ.Α.Κ.. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει τα στοιχεία
του Σ.Α.Τ. για τις ανωτέρω μεταβολές σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού.»
Άρθρο 22
Το άρθρο 63β του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 63β
του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«α. Να προηγηθεί δέσμευση των ως άνω Μεριδίων σε
Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του μεταβιβάζοντα.»
2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β) της παραγράφου
1 του άρθρου 63β του Κανονισμού τροποποιείται ως
εξής:
«β. Να υποβληθούν στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τα εξής
έγγραφα»
3. Το πρώτο εδάφιο του υποστοιχείου (ββ) του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 63β του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
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«ββ. αίτηση μεταφοράς των δεσμευμένων προς
διαγραφή Μεριδίων από το Λογαριασμό Χειριστή της
Μερίδας του μεταβιβάζοντα όπου έχουν δεσμευτεί, σε
Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας Δ.Α.Κ.»
4. Το πρώτο εδάφιο του υποστοιχείου (δδ) του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 63β του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«δδ. αίτηση μεταφοράς των προς μεταβίβαση υποκείμενων αξιών που αποτελούν το αντάλλαγμα της εν λόγω
εξαγοράς από τον Ειδικό Λογαριασμό του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου της Εκδότριας Δ.Α.Κ. σε λογαριασμό του Ειδικού Διαπραγματευτή»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63β του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«3. Στην περίπτωση της παρ. 1 η μεταφορά Μεριδίων
Δ.Α.Κ. από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του μεταβιβάζοντος, όπου έχουν ως άνω δεσμευθεί, στο Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
διενεργείται με την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων ήτοι της υποβολής των περ. β αιτήσεων της παρ.
1 βάσει των οδηγιών του μεταβιβάζοντος.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63β του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Μεριδίων στη Μερίδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της μεταφοράς των υποκείμενων αξιών στη Μερίδα του μεταβιβάζοντος, τα Μερίδια μεταφέρονται από το Λογαριασμό
Χειριστή της Μερίδας του Αμοιβαίου στο Μεταβατικό
Λογαριασμό της Εκδότριας Δ.Α.Κ. και ακυρώνονται από
το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση κατά την οποία
η εξαγορά Μεριδίων λαμβάνει χώρα μόνο έναντι μετρητών, τα Μερίδια μεταφέρονται από το Διαχειριστή του
Σ.Α.Τ., από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Μεταβατικό Λογαριασμό της
Εκδότριας Δ.Α.Κ. και ακυρώνονται από το Διαχειριστή
του Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τις ανωτέρω μεταβολές σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού.»
Άρθρο 23
Το άρθρο 79 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«1. Εφόσον ο ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει δικαίωμά του περί μετατροπής της ομολογίας του σε μετοχή,
οφείλει να δεσμεύσει τον τίτλο του στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα
με το άρθρ. 44 παρ. 1 , το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«2. Ο ομολογιούχος, που δέσμευσε τις ομολογίες του
στο Σ.Α.Τ, λαμβάνει σχετική βεβαίωση δέσμευσης από
το Χειριστή στο Λογαριασμό Χειριστή του οποίου έγινε η
σχετική δέσμευση, ενώ κατάσταση δεσμεύσεων γνωστοποιείται από το Κ.Α.Α. στην Εκδότρια κατόπιν σχετικού
αιτήματός της.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 79 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«3. Η δέσμευση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον
ομολογιούχο, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετικό αίτημα
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στο Χειριστή που υλοποίησε τη δέσμευση στο Σ.Α.Τ. και
παραδώσει τη σχετική βεβαίωση απευθείας ή μέσω του
Χειριστή στο Κ.Α.Α»
Άρθρο 24
Το άρθρο 80 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«2. Ο ομολογιούχος, που δέσμευσε τις ομολογίες του,
λαμβάνει σχετική βεβαίωση δέσμευσης από το Χειριστή
στο Λογαριασμό Χειριστή του οποίου έγινε η σχετική
δέσμευση ενώ κατάσταση δεσμεύσεων γνωστοποιείται
από το Κ.Α.Α στην Εκδότρια κατόπιν σχετικού αιτήματός
της.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 80 του Κανονισμού
τροποποιείται ως εξής:
«3. Η δέσμευση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον
ομολογιούχο, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετικό αίτημα
στο Χειριστή που υλοποίησε τη δέσμευση στο Σ.Α.Τ. και
παραδώσει τη σχετική βεβαίωση απευθείας ή μέσω του
Χειριστή στο Κ.Α.Α»
Άρθρο 25
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της, εκτός
από τις παρακάτω διατάξεις του Κανονισμού, όπως ως
άνω τροποποιούνται, ήτοι:
α. της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20, μόνο ως προς
τις μεταφορές αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή
της ίδιας Μερίδας που διενεργούνται μετά από σχετικές εντολές παράδοσης και παραλαβής των Χειριστών
κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω διάταξη
β. του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 45,
γ. του άρθρου 46,
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δ. του άρθρου 63α και
ε. του άρθρου 63β,
οι οποίες ισχύουν το αργότερο μέχρι την πάροδο
τριμήνου από τη λήψη της παρούσας, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει να προβεί στις
απαραίτητες τεχνικές και διαδικαστικές προσαρμογές,
για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων
που προβλέπονται στα στοιχεία α΄ έως ε΄ της παρ. 1, το
αργότερο μέχρι την πάροδο τριμήνου από τη λήψη της
παρούσας.
3. Οι προσαρμογές της παραγράφου 2 μπορούν να
γίνουν από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. διαδοχικά, ανάλογα
με τις τεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δημοσιοποιεί στην
ιστοσελίδα του τις ημερομηνίες προσαρμογής, τα άρθρα
που αυτές αφορούν και το χρόνο έναρξης ισχύος τους,
ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος του τριμήνου από τη λήψη της παρούσας.
4. Ειδικά και προκειμένου για τις διατάξεις των άρθρων
που προβλέπονται στα στοιχεία α΄ έως ε΄ της παρ. 1, και
μέχρι την ισχύ αυτών, οι σχετικές δεσμεύσεις αξιών κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές διενεργούνται
τεχνικά, αντί του Ειδικού Λογαριασμού, σε Λογαριασμό
Χειριστή με Χειριστή το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02010860204190008*

