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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
 
Τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007, τη χειρότερη κρίση στο παγκόσµιο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µετά το µεγάλο κραχ του 1929, ακολούθησε η κρίση χρέους στις 

Ηνωµένες Πολιτείες και στην περιφέρεια της ευρωζώνης. Η δυσπιστία και η έλλειψη 

εµπιστοσύνης που επικράτησε στις αγορές χρήµατος, έδωσε τη σκυτάλη της στον πανικό και 

την αβεβαιότητα των αγορών κεφαλαίων. Το αρνητικό αυτό περιβάλλον δεν άφησε 

ανεπηρέαστη και την ελληνική κεφαλαιαγορά. Το ελληνικό χρηµατιστήριο το 2011 γνώρισε 

σηµαντική µείωση, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 1995. Η θωράκιση της κεφαλαιαγοράς σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη σύνταξη νέων κανονισµών και τη θέσπιση νέου θεσµικού πλαισίου 

κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία των οργανωµένων αγορών κεφαλαίου, την 

εποπτεία των µη οργανωµένων αγορών από ανεξάρτητες αρχές και τον έλεγχο και περιορισµό 

αρκετών χρηµατοπιστωτικών µέσων αµφίβολης αξιολόγησης και πολύ υψηλής µόχλευσης. 

 Η εξέταση της νοµοθεσίας που άπτεται των θεµάτων της κεφαλαιαγοράς και που 

πραγµατοποιείται στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας, επιχειρείται να δώσει απαντήσεις 

εάν οι αλλαγές της νοµοθεσίας φέρνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα πετυχαίνοντας το σκοπό 

δηµιουργίας τους, εάν αξιολογούνται θετικά από το επενδυτικό κοινό ή εάν απλά ακολουθούν 

τις εξελίξεις των αγορών σηµειώνοντας πενιχρά αποτελέσµατα. Οι σηµαντικές αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν στην ελληνική κεφαλαιαγορά από το 1990, όπως η σύσταση της 

Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (Α.Ε.Α.Τ.), η σύσταση και λειτουργία των 

Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Και Αµοιβαίων Κεφαλαίων, η σύσταση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, η δηµιουργία της Αγοράς Χρηµατιστηριακών Παράγωγων Προϊόντων, η 

Παράλληλη Αγορά Αναδυόµενων Κεφαλαιαγορών, η Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος, το 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και η Νέα Χρηµατιστηριακή 

Αγορά που αναλύονται λεπτοµερώς στην εργασία, φαίνεται ότι έφεραν τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα καθώς το Μάιο του 2001, η ελληνική κεφαλαιαγορά ανακηρύχθηκε σε ώριµη 

και αναπτυγµένη από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Οι εξελίξεις στις αγορές κεφαλαίου 

ανάγκασαν τις ελληνικές κυβερνήσεις σε συνεργασία µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να 

συνεχίσουν το πλούσιο νοµοθετικό τους έργο και µετά το 2001, ρυθµίζοντας θέµατα όπως την 

αγορά ιδίων µετοχών, τα οµολογιακά δάνεια και την τιτλοποίηση απαιτήσεων, την προστασία 

της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και 

πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, τις δηµόσιες προτάσεις και άλλα θέµατα της 

κεφαλαιαγοράς τα οποία µπορεί να είχαν ρυθµιστεί στο παρελθόν αλλά έχρηζε αναγκαιότητας 

η τροποποίηση τους. Επίσης, θεσπίστηκαν νέοι νόµοι ή τροποποιηθήκαν µερικώς οι παλιοί 
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ώστε να εναρµονιστεί η ελληνική νοµοθεσία µε τις Κοινοτικές Οδηγίες, γεγονός που οδήγησε 

και στην αύξηση της εµπιστοσύνης των ξένων θεσµικών επενδυτών και κατ’ επέκταση στην 

εισροή ξένων κεφαλαίων.  

 Στο πρώτο µέρος επιχειρείται η εξέταση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, 

όπως ισχύει την παρούσα στιγµή, ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο και βοήθηµα για την 

κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης της αγοράς κεφαλαίου σε συνδυασµό µε τις αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν στη νοµοθεσία σε θέµατα που άπτονται της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και 

που εξετάζονται στο δεύτερο µέρος. Κατόπιν της αναφοράς στις κατηγορίες των αγορών 

κεφαλαίων και των χρηµατοδοτικών τίτλων που αποτελούν αντικείµενο συναλλαγών στις 

αγορές κεφαλαίου ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση της οργανωµένης αγοράς του ελληνικού 

χρηµατιστηρίου, της µετοχικής σύνθεσης του χρηµατιστηρίου, τα όργανα διοίκησης του και τα 

όργανα εποπτείας του. Γίνεται επίσης ανάλυση της αγοράς αξιών, της αγοράς παραγώγων και  

της εναλλακτικής αγοράς του χρηµατιστηρίου, ενώ εξετάζονται και οι προϋποθέσεις 

εισαγωγής των εταιρειών στις συγκεκριµένες αγορές. Τέλος εξετάζεται ο ρόλος και το πλαίσιο 

λειτουργίας των θεσµικών επενδυτών όπως οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ), 

τα Αµοιβαία Κεφάλαια, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά ταµεία. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

1.1 Γενικά 

 

Μια από τις κινητήριες δυνάµεις της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί η διαρκή ανάπτυξη της 

κεφαλαιαγοράς. Η αγορά κεφαλαίου ή κεφαλαιαγορά, αποτελεί την αγορά όπου λαµβάνουν 

χώρα αγοραπωλησίες χρηµατοπιστωτικών τίτλων που έχουν µεγάλη διάρκεια λήξης και τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ο υψηλός κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων από 

πλευράς των εκδοτών, και η σηµαντική διακύµανση των τιµών των αξιόγραφων. Οι αγορές 

κεφαλαίου εξυπηρετούν ουσιαστικά τις ανάγκες σε µακροπρόθεσµα κεφάλαια των 

οικονοµικών µονάδων που µετέχουν σε αυτές, αντλώντας κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του 

µακροχρόνιου επενδυτικού προγράµµατός τους. Οικονοµικοί πόροι µεταφέρονται από τις 

πλεονασµατικές οικονοµικές µονάδες τους ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές προς τις 

ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες τις επιχειρήσεις και αυτές µε τη σειρά τους καταβάλλουν 

ως αντίτιµο µέρος των κερδών τους. Την καρδιά της κεφαλαιαγοράς αποτελεί η 

χρηµατιστηριακή αγορά, η οποία δίνει το ρυθµό δράσης και ανάπτυξης της οικονοµίας. Είναι 

εποµένως συνεχής η τάση για δηµιουργία χρηµατιστηρίων σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, 

αλλά και για τον εµπλουτισµό όλων των χρηµατιστηριακών αγορών µε νέες επιµέρους αγορές 

και προϊόντα. 

 

1.2 Πρωτογενής Και ∆ευτερογενής Αγορά Κεφαλαίου 

 

Οι αγορές κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στην πρωτογενή αγορά και στη 

δευτερογενή αγορά. Στην πρωτογενή αγορά κεφαλαίου πραγµατοποιούνται εκδόσεις νέων 

αξιογράφων είτε απ’ ευθείας από τον εκδότη είτε µέσω ενός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. 

Η δηµιουργία νέων αξιογράφων έχει σαν αποτέλεσµα την µεταβίβαση κεφαλαίων από τους 

αγοραστές των αξιογράφων (τους επενδυτές) στους εκδότες των αξιογράφων (τις ανώνυµες 
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εταιρίες ή και το κράτος). Πρωτογενής έκδοση αξιογράφων θεωρείται η εισαγωγή εταιριών 

στο Χρηµατιστήριο για πρώτη φορά µε διάθεση µετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό.  Στην 

πρωτογενή αγορά ο χρηµατοπιστωτικός µεσολαβητής που παρεµβάλλεται ανάµεσα στον 

εκδότη τους αξιόγραφου και στον αγοραστή είναι, στη συνηθέστερη περίπτωση, ο εγγυητής ή 

ο ανάδοχος της έκδοσης, καθώς εγγυάται στον πρωταρχικό εκδότη τη διάθεση των 

αξιογράφων στους δυνητικούς αγοραστές και συχνά εγγυάται και µία συγκεκριµένη τιµή 

διάθεσης.  

 Η επιτυχία της πρωτογενούς αγοράς επηρεάζεται και από την ύπαρξη της δευτερογενής 

αγοράς αφού ο επενδυτής ξέρει ότι υπάρχει µια καλά οργανωµένη αγορά όπου θα µπορεί να 

µεταπωλήσει το χρεόγραφο που αγόρασε. Η δευτερογενής αγορά, είναι η αγορά όπου 

πραγµατοποιούνται συναλλαγές επί των αξιογράφων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. Στην 

περίπτωση αυτή η εισηγµένη εταιρία, µέσω της διαπραγµάτευσης των µετοχών της, δεν αντλεί 

καινούργια κεφάλαια ούτε εκδίδονται νέα αξιόγραφα, αλλά τα υπάρχοντα αξιόγραφα 

συναλλάσσονται µεταξύ των επενδυτών. 

 

1.3 Άµεση Και Έµµεση Κεφαλαιαγορά 

 

Στην κεφαλαιαγορά πραγµατοποιείται µεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές µονάδες 

στις ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες, οδηγώντας έτσι, σε αποτελεσµατικότερη χρήση των 

οικονοµικών πόρων και σε αύξηση του παραγόµενου προϊόντος. Η ζήτηση κεφαλαίων 

προέρχεται από τις επιχειρήσεις, το Κράτος, τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, την τοπική 

αυτοδιοίκηση, την κτηµατική πίστη και διάφορους συνεταιρισµούς. Η προσφορά κεφαλαίων 

προέρχεται από τους ιδιώτες, τους θεσµικούς επενδυτές, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα 

ασφαλιστικά ταµεία. Όταν οι παραπάνω έρχονται σε άµεση επαφή για τη ζήτηση και 

προσφορά κεφαλαίων, όπως συµβαίνει στο χρηµατιστήριο, τότε έχουµε την άµεση 

κεφαλαιαγορά. Όταν η ζήτηση και η προσφορά κεφαλαίων µεταξύ των ατόµων και φορέων 

γίνεται µε τη µεσολάβηση κάποιου ενδιάµεσου οργανισµού, όπως οι τράπεζες, τότε έχουµε 

έµµεση κεφαλαιαγορά. 
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1.4 Οργανωµένες Και Μη Οργανωµένες Κεφαλαιαγορές 

 

Η αγορά κεφαλαίου διακρίνεται σε οργανωµένη και µη οργανωµένη κεφαλαιαγορά. Η 

οργανωµένη αγορά κεφαλαίου είναι εκείνη στην οποία οι αγοραστές και οι πωλητές τίτλων, 

συναντώνται σε µία συγκεκριµένη τοποθεσία και πραγµατοποιούν τις συναλλαγές σύµφωνα µε 

ορισµένους κανόνες και πάντα δια µέσου χρηµατιστών και όχι µεταξύ τους. Στη χώρα µας 

οργανωµένη αγορά κεφαλαίου αποτελεί το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η µη οργανωµένη 

αγορά κεφαλαίου αναφέρεται σε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ ιδιωτών, χωρίς 

τη µεσολάβηση χρηµατιστών και χωρίς το θεσµικό πλαίσιο και τους κανόνες µιας 

οργανωµένης κεφαλαιαγοράς. Οι διαπραγµατευτές τίτλων, βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες 

και είναι έτοιµοι ανά πάσα στιγµή να αγοράσουν και να πουλήσουν χρεόγραφα, όπως 

χαρακτηριστικά λέγεται, πάνω στον πάγκο (over the counter, otc). Εξαιτίας της άµεσης 

επικοινωνίας των διαπραγµατευτών µεταξύ δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, η αγορά αυτή 

δεν διαφέρει αρκετά από µια οργανωµένη κεφαλαιαγορά. Συχνά η οργανωµένη αγορά 

αναφέρεται ως χρηµατιστηριακή αγορά και η µη οργανωµένη ως εξωχρηµατιστηριακή.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

2.1 Γενικά 

 

Οι χρηµατοδοτικοί τίτλοι της αγοράς κεφαλαίου είναι τίτλοι που αντικατοπτρίζουν χρέος 

(υποχρέωση από µέρους του εκδότη του τίτλου) και αξίωση έναντι της καθαρής περιουσίας της 

επιχείρησης.1 Οι χρηµατοδοτικοί τίτλοι χρησιµοποιούνται ως µέσα για τη διεκπεραίωση της 

άµεσης µορφής χρηµατοδότησης µέσω των κεφαλαιαγορών. Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα των αγορών κεφαλαίου είναι οι µετοχές, οι οµολογίες, τα οµόλογα και τα στεγαστικά 

δάνεια. Το σύνολο των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελεί αντικείµενο 

                                                 
1 Λαζαρίδης Γιάννης Τ. - Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος Λ., (2006), Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Τεύχος ∆. 
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χρηµατιστηριακών συναλλαγών ονοµάζονται Χρηµατιστηριακά Πράγµατα, καθώς επίσης και 

χρεόγραφα ή χρηµατιστηριακοί τίτλοι ή κινητές αξίες, έννοιες πιο διαδοµένες στο ευρύ κοινό. 

Οι τίτλοι αυτοί έχουν µεγαλύτερες διακυµάνσεις στην τιµή τους από ότι οι τίτλοι της αγοράς 

χρήµατος και εποµένως έχουν και µεγαλύτερο κίνδυνο. Το µεγαλύτερο µέρος του όγκου 

συναλλαγών των Χρηµατιστηριακών Πραγµάτων αφορούν τις συναλλαγές σε µετοχές. 

 

2.2 Κατηγορίες Μετοχών 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο των ανωνύµων εταιρειών διαιρείται σε ίσα µέρη τα οποία 

αντιπροσωπεύονται από τις µετοχές. Η διαίρεση του κεφαλαίου σε µικρά µερίδια δίνει το 

δικαίωµα συµµετοχής σε αυτό και µικρών αποταµιευτών. Ο κάτοχος της µετοχής ονοµάζεται 

µέτοχος και είναι συνέταιρος στην Ανώνυµη Εταιρεία κατά το ποσό των µετοχών του. Η 

µοναδική υποχρέωση του µετόχου είναι η καταβολή του αντιτίµου της αξίας των µετοχών και 

δε φέρει καµία άλλη ευθύνη. Αντίθετα η ιδιότητα του µετόχου συνοδεύεται και από µία σειρά 

δικαιωµάτων όπως η συµµετοχή στα καθαρά κέρδη της εταιρείας µε τη λήψη µερίσµατος, η 

συµµετοχή µε δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, η δυνατότητα µεταβίβασης των 

µετοχών χωρίς περιορισµούς και η παροχή δικαιώµατος προτίµησης κατά την έκδοση νέων 

µετοχών. Οι µετοχές διακρίνονται στις εξής  κατηγορίες. 

i. Ονοµαστικές µετοχές: Είναι οι µετοχές στις οποίες αναγράφεται το όνοµα και τα 

στοιχεία του δικαιούχου, τα οποία καταχωρούνται και στο Μητρώο των µετόχων. 

Ονοµαστικές µετοχές εκδίδουν υποχρεωτικά οι Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, 

Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λπ.) καθώς και οι Εταιρείες 

Έκδοσης Ηµερησίου Τύπου. Επίσης σύµφωνα µε το νόµο 2214/94 ονοµαστικές 

µετοχές εκδίδουν οι ηµεδαπείς Ανώνυµες Εταιρείες που έχουν αντικείµενο 

εργασιών την εκµετάλλευση κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων 

αποθεραπείας και αποκατάστασης, γηροκοµείων, εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων, 

ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης, επαγγελµατικών σχολών και γενικά την 

παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης οποιασδήποτε µορφής και 

βαθµίδας καθώς και οι τεχνικές εταιρείες που αναλαµβάνουν δηµόσια έργα άνω του 

ποσού των 2.934702,86 ευρώ. Ονοµαστικές µετοχές είναι δυνατό να εκδώσει κάθε 

άλλη ανώνυµη εταιρεία, αρκεί να προβλέπεται από το καταστατικό της. Οι 

ονοµαστικές µετοχές που είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ καταχωρούνται στην Ανώνυµη 

Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων και αντί αυτών κυκλοφορούν αποθετήριοι τίτλοι. Οι 
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τίτλοι αντικαθιστούν τις ονοµαστικές µετοχές και παρέχουν όλα τα δικαιώµατα που 

πηγάζουν από τις µετοχές αυτές. Η µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών γίνεται 

µε οπισθογράφηση των αποθετηρίων τίτλων και καταχώριση στο µητρώο των 

µετόχων. 

ii.  Ανώνυµες µετοχές: Ονοµάζονται οι µετοχές που δε φέρουν στον τίτλο το όνοµα και 

τα λοιπά στοιχεία του κατόχου. Η µεταβίβαση τους γίνεται µε απλή παράδοση για 

αυτό και ονοµάζονται και µετοχές στον κοµιστή, δηλαδή κάτοχος θεωρείται όποιος 

τις προσκοµίζει. Οι µετοχές αυτές αποτελούνται από το κύριο σώµα και φέρουν µια 

σειρά µικρών αποδείξεων που καλούνται µερισµαταποδείξεις ή κουπόνια. Η µεγάλη 

πλειοψηφία των µετοχών που είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ είναι ανώνυµες. 

iii.  Κοινές µετοχές: Είναι πιστοποιητικά έγγραφα που βεβαιώνουν ότι ο κάτοχος τους 

είναι συνέταιρος στην επιχείρηση κατά το ποσό των µετοχών του. Εκδίδονται από 

τις επιχειρήσεις για άντληση κεφαλαίων µέσω της κεφαλαιαγοράς και είναι 

διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Είναι µια µορφή δανείου από την 

κεφαλαιαγορά προς την εταιρεία µε πολύ χαµηλό κόστος. Όσοι  αγοράζουν κοινές 

µετοχές γίνονται συµµέτοχοι της περιουσίας της εταιρείας και όχι απλά πιστωτές.2 

Οι κάτοχοι των κοινών µετοχών έχουν πολλά δικαιώµατα σε σχέση µε την εκδότρια 

εταιρεία όπως: 

• Η συµµετοχή στα κέρδη της Α.Ε. 

• Το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

• Η εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Η έγκριση του ισολογισµού 

• ∆ικαίωµα στο προϊόν εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας σε περίπτωση διάλυση της. 

• Η τροποποίηση του καταστατικού κ.λπ. 

iv. Προνοµιούχες µετοχές: Όπως και οι κοινές, αντιπροσωπεύουν ένα µέρος της 

περιουσίας της εταιρείας. Ωστόσο εκτός από τα δικαιώµατα των κοινών µετοχών 

παρέχουν στον κάτοχο τους τα παρακάτω δικαιώµατα: 

• Να παίρνει το πρώτο µέρισµα, πριν από τους µετόχους των κοινών µετοχών. 

• Να ικανοποιείται προνοµιακά από το προϊόν της εκκαθάρισης των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της. 

• Να παίρνει µέρισµα σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών. 

                                                 
2 Aggarwal R., Leal R. Hernandez F, (1993,) The aftermarket performance of initial public offering in Latin 
America, Financial Management 22, 42-53. 
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• Ειδική φορολογική µεταχείριση. 

Οι προνοµιούχες µετοχές κατά κανόνα, εκδίδονται στην Ελλάδα χωρίς δικαίωµα 

ψήφου, για αυτό η τιµή τους στο χρηµατιστήριο κυµαίνεται συνήθως σε 

χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την τιµή των αντίστοιχων κοινών µετοχών. Οι 

Ανώνυµες Εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο δικαιούνται να 

εκδίδουν προνοµιούχες µετοχές µόνο µέχρι 40% του συνόλου των µετοχών τους. 

 

2.2.1 Τιµές Μετοχών 

 

Οι τιµές των µετοχών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

i. Ονοµαστική τιµή. Είναι η τιµή που αναγράφεται πάνω στη µετοχή και ονοµάζεται 

και ονοµαστική αξία. 

ii.  Τιµή έκδοσης στο άρτιο. Η τιµή διάθεσης των µετοχών είναι ίση µε την ονοµαστική 

αξία της µετοχής. 

iii.  Τιµή έκδοσης υπέρ το άρτιο. Η διάθεση των µετοχών γίνεται σε τιµή µεγαλύτερη 

από την ονοµαστική τους αξία. 

iv. Τιµή έκδοσης υπό το άρτιο. Η τιµή διάθεσης των µετοχών είναι χαµηλότερη από 

την ονοµαστική τους αξία. Στην Ελλάδα όµως ο νόµος απαγορεύει την έκδοση 

µετοχών σε τιµή µικρότερη του αρτίου. 

v. Εσωτερική ή Λογιστική τιµή. Είναι η τιµή που βρίσκεται εάν διαιρέσουµε το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων από τον ισολογισµό µε το σύνολο των µετοχών όλων 

των κατηγοριών που κυκλοφορούν . ∆είχνει την εσωτερική (λογιστική ) αξία µιας 

µετοχής και χρησιµεύει στο να διαπιστωθεί εάν µια µετοχή στο χρηµατιστήριο είναι 

υπερτιµηµένη. 

vi. Χρηµατιστηριακή αξία. Είναι η τιµή που διαµορφώνεται από την προσφορά και τη 

ζήτηση µιας συγκεκριµένης µετοχής µέσα στο Χρηµατιστήριο και επηρεάζεται 

κυρίως από την ποιότητα της εταιρείας και της προοπτικής της για το µέλλον, από 

τη µερισµατική πολιτική της εταιρείας και από τις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούν στην χρηµατιστηριακή αγορά. 

vii.  Πραγµατική τιµή της µετοχής. Είναι εκείνη που προκύπτει εάν διαιρέσουµε την 

πραγµατική καθαρή περιουσία µε των αριθµό των µετοχών. Για να βρούµε την 

πραγµατική καθαρή περιουσία θα πρέπει στα ίδια κεφάλαια να προσθέσουµε και 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 18

όποια υπεραξία προκύπτει λόγω αναπροσαρµογής των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. 

 

2.3 Οµολογίες – Οµολογιακά ∆άνεια 

 

Το Κράτος, οι διάφοροι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί και οι µεγάλες Ανώνυµες Εταιρείες έχουν τη 

δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραµµάτων 

ή για την κάλυψη διάφορων αναγκών, προχωρώντας στην έκδοση οµολογιακού δανείου. Το 

οµολογιακό διαιρείται σε ίσα µικρά τµήµατα, τα οποία αντιπροσωπεύονται µε τίτλους, τις 

οµολογίες. Οι οµολογίες είναι αριθµηµένες και σε κάθε µία αναγράφεται ή ονοµαστική της 

αξία και το επιτόκιο του δανείου. Οι οµολογίες συνοδεύονται από µια σειρά µικρών 

αποδείξεων, που ονοµάζονται τοκοµερίδια. Ο κάτοχος των οµολογιών λέγεται οµολογιούχος 

και είναι δανειστής της επιχείρησης, του Κράτους ή του Οργανισµού που εξέδωσε το 

οµολογιακό δάνειο. Η έκδοση του δανείου γίνεται µε δηµόσια εγγραφή, δηλαδή µετά από 

δηµόσια διακήρυξη και πρόσκληση των ενδιαφεροµένων να εγγραφούν σε αυτό µε τους 

γνωστοποιηµένους όρους. Η διάρκεια των οµολογιακών δανείων είναι συνήθως 10 µέχρι 20 

έτη και η εξόφληση τους γίνεται είτε µε ετήσιες κληρώσεις οµολογιών ή µε την εξαγορά των 

οµολογιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών, όταν η χρηµατιστηριακή τιµή τους είναι χαµηλότερη 

από την τιµή έκδοσης. Τα οµολογιακά δάνεια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

i. Ανάλογα µε την ιδιότητα του εκδότη, διακρίνονται σε Κρατικά, ∆ηµοσίων 

Οργανισµών, ∆ήµων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. 

ii.  Ανάλογα µε το βαθµό ασφαλείας που παρέχουν στον οµολογιούχο δανειστή 

διακρίνονται σε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και σε δάνεια µε εµπράγµατη ασφάλεια, 

π.χ. µε υποθήκη επί ακινήτων ή µε ενέχυρο κινητών πραγµάτων. 

iii.  Ανάλογα µε τον τρόπο εξόφλησης τους διακρίνονται σε δάνεια που εξοφλούνται µία 

φορά, όταν λήξουν όλες µαζί οι οµολογίες και σε δάνεια που εξοφλούνται τµηµατικά 

µε κληρώσεις των οµολογιών. 

iv. Οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε µετοχές. Εκδίδονται από τις Α.Ε. και ο κάτοχος 

των οµολογιών έχει το δικαίωµα να τις µετατρέψει σε ορισµένο χρόνο και υπό 

ορισµένους όρους σε µετοχές της εταιρείας. Φυσικά η χρήση αυτού του δικαιώµατος 

από τον κάτοχο των οµολογιών θα εξαρτηθεί από την χρηµατιστηριακή τιµή της 
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µετοχής τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Η έκδοση των δανείων αυτών γίνεται για να 

προσελκύσει µεγαλύτερο αριθµό επενδυτών. 

v. Οµολογιακά λαχειοφόρα δάνεια. Οι οµολογιούχοι σε αυτά τα δάνεια εκτός από τον 

τόκο που εισπράττουν κάθε χρόνο και τυχόν δικαίωµα σε κλήρωση των οµολογιών 

υπέρ το άρτιο, συµµετέχουν και σε κληρώσεις χρηµατικών λαχείων. 

vi. Οµολογιακά δάνεια σταθερού και µεταβλητού εισοδήµατος. Σταθερού εισοδήµατος 

είναι τα δάνεια που αποφέρουν ένα σταθερό τόκο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Αντίθετα µεταβλητού εισοδήµατος είναι τα δάνεια των οποίων ο τόκος µεταβάλλεται 

ανάλογα µε το πώς διαµορφώνεται κάποια άλλη επένδυση. 

vii.  Οµολογιακά δάνεια χωρίς τοκοµερίδια (zero coupon). Τα δάνεια αυτά εκδίδονται υπό 

το άρτιο και εξοφλούνται στη λήξη του δανείου στο άρτιο. Το εισόδηµα που 

αποφέρουν είναι η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής αγοράς των 

οµολογιών. Στο σώµα το οµολογιών δεν υπάρχουν προσαρτηµένα τοκοµερίδια καθώς 

δεν αποδίδουν τόκο σε τακτά χρονικά διαστήµατα όπως συµβαίνει µε άλλα οµολογιακά 

δάνεια. 

Από τα παραπάνω είδη οµολογιακών δανείων προκύπτουν και τα εξής είδη οµολογιών. 

i. Ανάλογα µε τον τρόπο έκδοσης τους διακρίνονται σε: 

• Ονοµαστικές. Πάνω στο σώµα των οποίων αναγράφεται το όνοµα του δικαιούχου. 

• Ανώνυµες στον κοµιστή. ∆ικαιούχος είναι ο κοµιστής και η µεταβίβαση τους γίνεται µε 

απλή παράδοση. 

• Σε διαταγή. Είναι οµολογίες ονοµαστικές αλλά µεταβιβάζονται µε οπισθογράφηση. 

• Μικτές. Είναι επίσης οµολογίες ονοµαστικές αλλά µε τοκοµερίδια ανώνυµα στον 

κοµιστή. 

ii.  Ανάλογα µε την τιµή έκδοσης τους διακρίνονται σε: 

• Έκδοση στο άρτιο, όταν η τιµή έκδοσής τους είναι η ίδια µε την ονοµαστική τους αξία. 

• Έκδοση υπό το άρτιο, όταν η τιµή έκδοσής τους είναι χαµηλότερη της ονοµαστικής 

αξίας. 

iii.  Ανάλογα µε τον τρόπο εξόφλησης τους διακρίνονται σε: 

• Εξοφλητέες στο άρτιο, όταν η τιµή εξόφλησης της οµολογίας είναι ίδια µε την 

ονοµαστική. 

• Εξοφλητέες υπέρ το άρτιο, όταν η τιµή εξόφλησης είναι µεγαλύτερη από την 

ονοµαστική. 

• Μετατρέψιµες σε µετοχές, που δίνουν το δικαίωµα στον κάτοχο των οµολογιών να τις 

µετατρέψει σε µετοχές µε την πάροδο ορισµένου χρόνου. 
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• Λαχειοφόρες, οι οποίες δίνουν το δικαίωµα σε λαχειοφόρο κλήρωση µε πιθανότητα 

κέρδους. 

• Με συµµετοχή στα κέρδη, οι οποίες προβλέπουν ότι ο τόκος θα καταβληθεί µόνο όταν 

τα κέρδη της επιχείρησης επαρκούν για την κάλυψη των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων. Το κεφαλαίο όµως, θα καταβληθεί στο ακέραιο, µόλις καταστεί 

ληξιπρόθεσµο. 

iv. Ανάλογα µε τις παρεχόµενες εγγυήσεις διακρίνονται σε: 

• Συνήθεις οµολογίες, οι οποίες δεν προστατεύουν το δανειστή της επιχείρησης µε την 

παροχή εξασφαλίσεων. 

• Προνοµιούχες, οι οποίες καλύπτονται µε ενέχυρο κινητών περιουσιακών στοιχείων ή 

µε υποθήκη στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εκδότριας Ανώνυµης Εταιρείας. 

 

2.4 Τραπεζικά Οµόλογα  

 

Τα τραπεζικά οµόλογα είναι ανώνυµοι τίτλοι οµολογιακών δανείων που εκδίδονται από τις 

τράπεζες. Τα κεφάλαια τα οποία συγκεντρώνονται από τα τραπεζικά οµόλογα 

χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, όπως προγράµµατα 

ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και εξυγίανσης βιοµηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και 

προγράµµατα στεγαστικών δανείων. Τα τραπεζικά οµόλογα µοιάζουν µε τις οµολογίες άλλα 

έχουν τις εξής διαφορές: 

i. Η διάρκεια τους είναι από ένα έως τρία χρόνια, ενώ οι οµολογίες έχουν διάρκεια ζωής 

πάνω από δέκα χρόνια. 

ii.  Η προσφορά τους γίνεται µέχρι να καλυφθεί το εγκριθέν ποσό του δανείου και δεν 

αφορά συγκεκριµένο αριθµό τίτλων όπως τις οµολογίες. 

iii.  Οι τράπεζες πρέπει να εξαγοράζουν τα προσφερόµενα οµόλογα όταν αυτό ζητηθεί. 

iv. Το κεφάλαιο ανατοκίζεται κάθε χρόνο και καταβάλλεται κατά την εξόφληση του 

οµολόγου. 

v. Ο τόκος αυτών των οµολόγων φορολογείται µε 10%. 

Επίσης µπορούν να προεξοφληθούν, πριν τη λήξη τους στο χρηµατιστήριο ή στην εκδότρια 

τράπεζα. Στους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτά σαν κατατεθειµένη εγγύηση 

ενώ οι ανανεώσεις, µεταβιβάσεις και εξοφλήσεις απαλλάσσονται από το φόρο. 
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2.5 Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου (Ο.Ε.∆.) 

 

Οι κυβερνήσεις µιας χώρας αναγκάζονται συχνά στη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος τους, 

λόγω αδυναµίας εφαρµογής πλεονασµατικών ή ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Σπάνια τα 

έσοδα καλύπτουν τις δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισµό κι έτσι το έλλειµµα που προκύπτει 

θα πρέπει να καλυφθεί. Για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης, οι οποίες έχουν την δυνατότητα 

επιλογής νοµισµατικής πολιτικής, το έλλειµµα θα µπορούσε να καλυφθεί µε την έκδοση νέου 

χρήµατος, αλλά κάτι τέτοιο ενδεχοµένως οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισµού. Ένας άλλος 

τρόπος κάλυψης του ελλείµµατος του ∆ηµοσίου είναι η έκδοση οµολόγων του ∆ηµοσίου, 

µέσω των οποίων δανείζεται χρήµατα το κράτος.  

 Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για να χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες του, εξέδιδε από το 1987 

οµόλογα τόσο σε δραχµές όσο και µε ρήτρα ξένου νοµίσµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

αναλάµβανε τη διάθεση τους και εξουσιοδοτούσε τις άλλες τράπεζες, το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, να διαθέτουν, να εξοφλούν 

και να προεξοφλούν τα Ο.Ε.∆. Από το 1995 εγκαινιάστηκε ένα νέο σύστηµα διάθεσης τους, η 

δηµοπρασία ανταγωνιστικών προσφορών. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν 

Τράπεζες, ιδρύµατα, ασφαλιστικά ταµεία, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και φυσικά πρόσωπα. 

 Το Μάιο του 1998, άρχισε στην Ελλάδα η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς 

οµολόγων. Η διαπραγµάτευση των οµολόγων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ η 

εκκαθάριση και ο συµψηφισµός των πράξεων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η 

δευτερογενής αγορά λειτουργεί σε δύο αγορές. Η µία είναι της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου 

γίνονται συναλλαγές µεγάλων ποσοτήτων και ονοµάζεται και χονδρική αγορά και η δεύτερη η 

οποία λειτουργεί στο Χ.Α.Α. και ονοµάζεται Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος καθώς και 

λιανική αγορά αφού οι συναλλαγές αφορούν µικρότερα ποσά. Άλλου είδους τίτλοι σταθερού 

εισοδήµατος του ∆ηµοσίου αποτελούν τα προµέτοχα ∆ηµοσίων Εταιριών που πρόκειται να 

µετοχοποιηθούν. Αυτού του είδους οι τίτλοι είναι οµολογίες που προσφέρουν καλές αποδόσεις 

και είναι µετατρέψιµες σε µετοχές της εταιρίας κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας Εγγραφής. Τα 

προµέτοχα διαπραγµατεύονται µαζί µε τα κρατικά οµόλογα και τους άλλους κρατικούς τίτλους 

στην αγορά αξιών σταθερού εισοδήµατος και εκκαθαρίζονται µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων 

και όχι µέσω του Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Τα προµέτοχα έχουν συνήθως 

εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και αποτελούν ελκυστική τοποθέτηση, ιδιαίτερα για θεσµικούς 

επενδυτές. Με τη δευτερογενή λειτουργία τους στο Χ.Α.Α. παρέχεται ένα πρόσθετο 

πλεονέκτηµα που δίνει διεξόδους στη ρευστότητα των τίτλων, που είναι αναγκαία. 
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Μεγάλο µέρος κρατικών οµολόγων βρίσκεται σε οµολογιακά χαρτοφυλάκια ιδιωτών 

επενδυτών, αλλά και θεσµικών επενδυτών, εµπορικών τραπεζών και άλλων 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Οι παραπάνω, για να προχωρήσουν στο δανεισµό µιας 

χώρας και στην αγορά οµολόγων, θα πρέπει η συγκεκριµένη χώρα να εµπνέει εµπιστοσύνη 

όσον αφορά την αποπληρωµή των χρεών της. Το ρόλο της αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας των χωρών, έχουν αναλάβει οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, Moody’s, Standard & 

Poor’s και Fitch, οι οποίοι τυγχάνουν παγκόσµιας αναγνώρισης. Οι κακές αξιολογήσεις των 

παραπάνω οίκων για τις χώρες στην περιφέρεια της ευρωζώνης, συµπεριλαµβανοµένου και της 

Ελλάδας, απόρροια του υψηλού χρέους και των µεγάλων ελλειµµάτων των χωρών αυτών,  έχει 

οδηγήσει σε µεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων των οµολόγων τους, σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

επιτόκια των γερµανικών οµολόγων, (τα οποία χρησιµοποιούνται ως µέτρο σύγκρισης), 

καθιστώντας το δανεισµό των συγκεκριµένων χωρών αρκετά ακριβό. 

 

2.6 Στεγαστικά ∆άνεια 

 

Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν µορφή χρηµατοδότησης µε εµπράγµατη υποθήκη και 

αποτελούν µεγάλο µέρος των κεφαλαιαγορών σε όρους διατιθέµενων ποσών. Τα περισσότερα 

από αυτά είναι µικρά και για διάφορα ποσά. Τα τελευταία χρόνια (και κυρίως πριν από την 

εκδήλωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2007), έχει παρατηρηθεί η τιτλοποίηση των 

απαιτήσεων των στεγαστικών δανείων. Τα διάφορα συµβόλαια, συγκεντρώνονται και 

τυποποιούνται σε ένα χρεόγραφο, µε στόχο την πώληση και την µετέπειτα διαπραγµάτευση 

τους στη δευτερογενή αγορά. 

Ο λόγος για τον οποίο µπορεί µια εµπορική τράπεζα να προβεί στην έκδοση τίτλων 

βασισµένων σε δάνειά της είναι για να αποµακρύνει τα στοιχεία αυτά από 

το χαρτοφυλάκιό της. Αυτό µπορεί να το επιδιώκει, καθώς τα δάνεια εξυπηρετούνται σε 

µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενώ οι ανάγκες της για ρευστό σε περίπτωση 

ανάληψης χρηµάτων από καταθετικό λογαριασµό εξυπηρετούνται σε βραχυπρόθεσµο 

διάστηµα. Αυτή η χρονική υστέρηση καθιστά πιθανή µια αδυναµία αποπληρωµής των 

υποχρεώσεων της τράπεζας σε αναλήψεις από τους πελάτες της και προκειµένου να έχει την 

απαραίτητη ρευστότητα, αντλεί χρήµατα από την πώληση των οµολόγων σε επενδυτές. 

Έπειτα, αντί να εισπράττει η ίδια τους τόκους των δανείων που έχει µετατρέψει σε τίτλους, οι 

τόκοι αυτοί προορίζονται υπό τη µορφή τακτικών τοκοµεριδίων στους οµολογιούχους 

επενδυτές. Ωστόσο η παροχή στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων ανεξέλεγκτα σε δανειολήπτες 
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µε χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα και η λανθασµένη αξιολόγηση τους από τους οίκους 

αξιολόγησης, οδήγησε στη γνωστή κρίση των Subprime δανείων, ή αλλιώς δανείων χαµηλής 

εξασφάλισης και στη γενικότερη κρίση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

3.1 Το Ιστορικό Ίδρυσης Του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

 

Οι πρώτες δραστηριότητες εµπορίας αξιών στην Ελλάδα, λαµβάνουν χώρα στα τέλη του 19ου 

αιώνα και πραγµατοποιούνται στις εµπορικές λέσχες της Ερµούπολης Σύρου και της Αθήνας. 

Από το 1864 στην εµπορική λέσχη της Ερµούπολης παρατηρείται αξιόλογη συναλλακτική 

κίνηση σε ξένα νοµίσµατα που πραγµατοποιείται κυρίως από εµπόρους, πλοιοκτήτες και 

ναυτικούς. Ο µικρός αριθµός όµως των συναλλασσόµενων και το µικρό µέγεθος της πόλης δεν 

οδήγησε στην µετεξέλιξη της εµπορικής λέσχης σε χρηµατιστήριο. Το 1870 πάνω από το 

καφενείο Η Ωραία Ελλάς στη διασταύρωση των οδών Ερµού και Αιόλου στεγαζόταν η Λέσχη 

των Εµπόρων Αθηνών, όπου κάθε απόγευµα γίνονταν διαπραγµατεύσεις των οµολογιών δύο 

Εθνικών ∆ανείων που εκδιδόταν τότε. Οι αγοραπωλησίες των τίτλων ωστόσο 

πραγµατοποιούνταν µεταξύ ενός µικρού αριθµού µετόχων και ήταν  περιορισµένες. 

Τη διάθεση για χρηµατιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα καλλιέργησαν η µεταλλοµανία 

που εκείνη την εποχή είχε καταλάβει τους πάντες και η αθρόα σύσταση ανωνύµων 

µεταλλευτικών και τραπεζικών εταιρειών.3 Τον Οκτώβριο του 1872 ιδρύθηκε η Πιστωτική 

Τράπεζα, το Μάρτιο του 1873 η Εταιρεία Λαυρίου και το Μάιο του ίδιου έτους η Τράπεζα 

Βιοµηχανικής Πίστεως της Ελλάδας.  Με την πάροδο του χρόνου η λέσχη άρχισε σταδιακά να 

εξελίσσεται και οι συναλλαγές να παρουσιάζουν αύξηση. Το Μάιο του 1873 η Εµπορική 

                                                 
3 Σιάτρας Γιάννης – Μιχαλοπούλου Εύα (2001), Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 125 Χρόνια, , εκδόσεις 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. 
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Λέσχη Αθηνών µετονοµάστηκε σε Χρηµατιστήριο και τα µέλη της εξέλεξαν Πρόεδρο τον 

Γεώργιο Ιγγλέση. Την ίδια εποχή κυκλοφόρησαν 100.000 µετοχές της εταιρείας του Λαυρίου 

και ο αριθµός των αγοραπωλησιών αυξήθηκε σηµαντικά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό βρήκε 

πρόσφορο έδαφος η κερδοσκοπία και για τον περιορισµό της, η κυβέρνηση ∆εληγιώργη 

µελετούσε τη δηµιουργία Χρηµατιστηρίου. Η σύσταση Χρηµατιστηρίου Αξιών στην Αθήνα 

πραγµατοποιήθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 1876 επί κυβερνήσεως Κουµουνδούρου όταν 

δηµοσιεύθηκε Βασιλικό ∆ιάταγµα το οποίο ανέφερε ότι « Εγκρίνεται η σύστασις 

Χρηµατιστηρίου και εν Ανήναις, εις ο και µόνον δύνανται να συναθροίζονται οι έµποροι, οι 

πλοίαρχοι, οι κολλυβισταί και οι µεσίται…»4. 

Οι πρώτες αξίες που διαπραγµατεύτηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε την 

ίδρυση του ήταν τα κρατικά οµόλογα και οι µετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ο 

πρώτος κανονισµός λειτουργίας του δηµοσιεύτηκε το Νοέµβριο του 1876 και τον Ιανουάριο 

του 1880 αντικαταστάθηκε µε έναν πιο πλήρη. Αρκετά αργότερα µε το Ν. 3632/1928, 

ξεκαθαρίζει ο ρόλος του σε σχέση µε το αντικείµενο διαπραγµάτευσης και οι σχέσεις του µε το 

συναλλασσόµενο κοινό και προσδιορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των 

χρηµατιστών και των ανεπίσηµων µεσιτών.  Με το Π.∆. 350/1985 τέθηκαν οι βασικές 

προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και µε το Ν 1806/1988 

προσδιορίστηκε το νοµοθετικό πλαίσιο για τη δηµιουργία της Παράλληλης Αγοράς και τη 

λειτουργία του Αποθετηρίου Τίτλων. Οι ουσιαστικές αλλαγές ξεκίνησαν στο 1995, µε το Ν. 

2324/1995, ο οποίος µετέτρεψε το ΧΑΑ σε ανώνυµη εταιρεία µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό 

∆ηµόσιο. Η αλλαγή της νοµικής µορφής του ΧΑΑ σηµατοδότησε µια διαδικασία η οποία το 

απάλλαξε από τους δύσκαµπτους ελέγχους του δηµόσιου τοµέα, επέτρεψε τη λήψη αποφάσεων 

µε κριτήρια αποδοτικότητας και οδήγησε στον εκσυγχρονισµό του χρηµατιστηρίου. 

 

 

3.2 Σκοπός Του Χρηµατιστηρίου 

 

Στο χρηµατιστήριο αξιών καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να αντλήσουν κεφάλαια 

απαραίτητα για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, για τον εκσυγχρονισµό του 

εξοπλισµού τους και των εγκαταστάσεων τους ή για την υλοποίηση άλλων επενδυτικών 

προγραµµάτων. Εποµένως το χρηµατιστήριο συµβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης των 
                                                 
4 Ευµ. Βούλγαρη – Παπαγεωργίου (2002), Χρηµατιστήριο Αξιών & Χρηµατιστήριο Παραγώγων, Σύγχρονη 
Εκδοτική Ε.Π.Ε., Πέµπτη Έκδοση 
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επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας. Επίσης µε την 

άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις µέσω του χρηµατιστηρίου καθίσταται δυνατή η 

αύξηση της παραγωγικότητας τους δεδοµένου ότι δε χρησιµοποιούνται πρόσθετοι 

επιχειρηµατικοί πόροι πέραν των ιδίων πόρων των επιχειρήσεων. Η άντληση κεφαλαίων 

πραγµατοποιείται κυρίως µε την έκδοση µετοχών, διευρύνοντας έτσι τον αριθµό των 

ιδιοκτητών των παραγωγικών µονάδων µε προφανή κοινωνικό όφελος από την δικαιότερη 

κατανοµή των κερδών που προέρχονται από την παραγωγική επιχειρηµατική διαδικασία. 

Κεφάλαια µπορούν να αντληθούν και µε την έκδοση οµολογιών, στην περίπτωση που η 

επιχείρηση προχωρήσει στην έκδοση οµολογιακού δανείου, και τη διάθεση των τίτλων στο 

ευρύ επενδυτικό κοινό. 

Οι επιχειρήσεις καταφεύγοντας στη χρηµατιστηριακή αγορά αποφεύγουν τον τραπεζικό 

δανεισµό, ο οποίος είναι δαπανηρότερος και σαφώς πιο πιεστικός καθώς απαιτεί την πληρωµή 

των τόκων σε τακτά χρονικά διαστήµατα αδιαφορώντας για το εάν η επιχείρηση 

πραγµατοποιεί κέρδη ή ζηµιές. Τα δάνεια είναι συνήθως βραχυπρόθεσµα, έχουν δηλαδή 

µικρότερο διάστηµα αποπληρωµής ενώ ακόµα και για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια οι τράπεζες 

ζητούν από τις επιχειρήσεις την παροχή εγγυήσεων για να προχωρήσουν στη τελική χορήγηση 

του δανείου. Εκτός από τις επιχειρήσεις µπορούν να αντλούν κεφάλαια από το ευρύ 

επενδυτικό κοινό, µέσω του χρηµατιστηρίου, το Κράτος, οι Περιφέρειες, οι ∆ήµοι και οι 

∆ηµόσιοι Οργανισµοί. 

Το χρηµατιστήριο αποτελεί µια εναλλακτική επιλογή για τους αποταµιευτές έναντι των 

καταθέσεων σε τράπεζες και των επενδύσεων σε γη, σε ακίνητα και σε συνάλλαγµα. Οι 

τοποθετήσεις κεφαλαίων σε µετοχές και οµολογίες συνήθως αποφέρουν µεγαλύτερες 

αποδόσεις σε σύγκριση µε το επιτόκιο ενός καταθετικού λογαριασµού, ωστόσο θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένες αποδόσεις δεν είναι εγγυηµένες. Οι αγοραστές και οι πωλητές 

των παραπάνω τίτλων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συναντηθούν και να οριστούν οι τιµές 

στις οποίες θα γίνουν οι συναλλαγές. Το ρόλο αυτόν επιτελεί το χρηµατιστήριο, όπου 

καθηµερινά επιτυγχάνεται η συγκέντρωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης των 

χρηµατιστηριακών αξιών και διαµορφώνεται η  πραγµατικής τιµής τους. 
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3.3 Μετοχική Σύνθεση Του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

 

Στις 29/3/2000 συστάθηκε η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών 

(Ε.Χ.Α.Ε.) η οποία είναι εταιρία συµµετοχών (holding company) και σκοπός της είναι, 

σύµφωνα µε το καταστατικό, η συµµετοχή σε εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής που 

αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές µε την υποστήριξη και λειτουργία οργανωµένων 

αγορών κεφαλαίου. 

  Η εταιρία Ε.Χ.Α.Ε. κατέχει το 100% της εταιρίας Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε., και 

µέσω αυτής κατέχει σηµαντικά µερίδια στις εταιρείες που υποστηρίζουν την οργάνωση και τη 

λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι εταιρείες του οµίλου Ε.Χ.Α.Ε. είναι οι εξής: 

i. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) 

Το  Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών συστάθηκε το 1991 ως ανώνυµη εταιρία και βασικός σκοπός 

του είναι η εκκαθάριση και ο διακανονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Επίσης 

διαχειρίζεται το Συστήµατος Απόϋλοποίησης Τίτλων (ΣΑΤ) στο οποίο καταχωρούνται οι 

άυλες µετοχές και παρακολουθούνται µέσω των µεριδίων και των λογαριασµών αξιών.  

ii.  Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. 

Με το Νόµο 2533/97 τέθηκε το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία επίσηµης και 

οργανωµένης αγοράς παράγωγων προϊόντων στην Ελλάδα. Το Χρηµατιστήριο Παραγώγων 

Αθηνών Α.Ε. ξεκίνησε τις συναλλαγές του τον Αύγουστο του 1999. Σκοπός του ήτανε η 

οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών στη χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και η 

οργάνωση τους συστήµατος συναλλαγών. Στις 30 Αυγούστου 2002 εγκρίθηκε, µε απόφαση της 

Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών Α.Ε. και Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. Κατόπιν έγκρισης του σχεδίου 

συγχώνευσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την Παρασκευή 31 

Αυγούστου 2002, η επωνυµία της νέας εταιρίας είναι Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ (ΧΑ). 

Σκοπός του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΑΕ είναι η οργάνωση, υποστήριξη και παρακολούθηση 

των συναλλαγών επί κινητών αξιών, παράγωγων προϊόντων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων, η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και η προστασία του 

επενδυτικού κοινού, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα. 

iii.  Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε. (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) 

Η λειτουργία της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι στενά συνυφασµένη µε αυτή του Χ.Π.Α. και άρχισε τη 

λειτουργία της τον Αύγουστο του 1999. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.  αναλαµβάνει την εκκαθάριση 

παραγώγων που εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Παραγώγων εφόσον 

διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες καταλληλότητας των παραγώγων ως τυποποιηµένων  
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µέσων συναλλαγής, δηλαδή οι αναγκαίες συνθήκες για την οµαλή διεξαγωγή της 

διαπραγµάτευσης,  της εκκαθάρισης και του διακανονισµού των παραγώγων. Τον έλεγχο και 

την εποπτεία επί της λειτουργίας της ΕΤΕΣΕΠ, ως προς την τήρηση των σχετικών διατάξεων 

και νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

iv. Το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Χ.Κ.Θ.) 

Το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης A.E. ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1995 

προκειµένου να στηρίξει και να προωθήσει την Κεφαλαιαγορά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι 

µέλος του Οµίλου Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) και η µοναδική εταιρία του Οµίλου 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, την πόλη η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των διεθνών 

οργανισµών που στοχεύουν στην Ν.Α. Ευρώπη και αποτελεί το βραχίονα του οµίλου στην 

ευρύτερη περιοχή. Αποστολή του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι η 

προώθηση και προαγωγή της χρηµατιστηριακής ιδέας στη Βόρειο Ελλάδα καθώς και στη Ν.Α. 

Ευρώπη. Επίσης σκοπός του Χ.Κ.Θ. είναι η παροχή χρηµατιστηριακών υπηρεσιών σε 

βαλκανικές επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στην ελληνική κεφαλαιαγορά, η 

ανάληψη δραστηριοτήτων προσέλκυσης επενδυτών στο ελληνικό χρηµατιστήριο, η οργάνωση 

σεµιναρίων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης προς το επενδυτικό κοινό, η προώθηση της 

χρηµατιστηριακής ιδέας και η συνεργασία του Κέντρου µε τα χρηµατιστήρια και τις επιτροπές 

κεφαλαιαγοράς της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης. Επίσης στις υπηρεσίες του Χ.Κ.Θ. 

συµπεριλαµβάνεται και η υποστήριξη της λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς Αναδυοµένων 

Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.). 

 

3.4 Όργανα ∆ιοίκησης Του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

 

Τα όργανα του Χρηµατιστηρίου Αξιών τα οποία είναι επιφορτισµένα µε τη χάραξη και την 

υλοποίηση της στρατηγικής και τη διοίκηση του Χρηµατιστηρίου είναι τα εξής: 

i. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

ii.  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Χ.Α.Α. 

iii.  Η Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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3.4.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση 

του Χρηµατιστηρίου, τη διαχείριση της περιουσίας του και τη γενική επιδίωξη του σκοπού του 

και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Επίσης είναι υπεύθυνο για την άσκηση πειθαρχικής 

εξουσίας στα µέλη του Χρηµατιστηρίου, την εισαγωγή ανώνυµων εταιρειών στο Χ.Α.Α. και 

την αναστολή διαπραγµάτευσης ορισµένων µετοχών αν κρίνει ότι είναι προς το συµφέρον των 

επενδυτών. Από τις αρµοδιότητες του ∆.Σ. εξαιρούνται τα θέµατα που κατά τις διατάξεις του 

νόµου υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το ∆.Σ. 

συνέρχεται στην έδρα του Χ.Α.Α. τακτικώς τουλάχιστον µία φορά κάθε ηµερολογιακό µήνα 

και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.  

 

3.4.2 Ο Πρόεδρος Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών και παρέχει τις υπηρεσίες του 

κατά κύρια απασχόληση. Ο πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Χ.Α.Α. και 

έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών του χρηµατιστηρίου και του προσωπικού του. Στην 

πρώτη συνεδρίαση µετά το διορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πραγµατοποιείται η εκλογή 

του Αντιπροέδρου µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόµενων µελών του. 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ σε περίπτωση 

κωλύµατος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύµβουλος, που ορίζεται από 

το ∆.Σ.  Εάν διοριστεί Πρόεδρος του ∆.Σ. χρηµατιστηριακός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η 

εξάσκηση του επαγγέλµατος του όσο διαρκεί η θητεία του. 

  

3.4.3 Η Γενική Συνέλευση Των Μετόχων 

 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών και είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για τα εξής θέµατα: 

i. Την τροποποίηση του καταστατικού στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η αύξηση ή 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση τα άρθρα του καταστατικού τα οποία 

τροποποιούνται µε νόµο. 
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ii.  Την έγκριση των ετήσιων λογαριασµών της εταιρείας. 

iii.  Τη διάθεση των ετήσιων κερδών. 

iv. Την έκδοση δανείου µε οµολογίες. 

v. Τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. 

vi. Το διορισµό Ελεγκτών και τον καθορισµό της αµοιβής τους. 

vii.  Το διορισµό εκκαθαριστών. 

Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά στην έδρα του Χ.Α.Α. µια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική 

χρήση και µέσα σε έξι µήνες από τη λήξη της. Το ∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί τη Γ.Σ. των 

µετόχων µε αίτηση των ελεγκτών µέσα σε 10 ηµέρες από την επίδοση της αίτησης στον 

Πρόεδρο του, ορίζοντας ως αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης το θέµα που περιέχεται στην 

αίτηση. Με αίτηση του µετόχου το ∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση 

ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης, που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα ηµέρες από τη 

χρονολογία επίδοσης στον Πρόεδρο του ∆.Σ. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείµενα, τα 

οποία θα περιληφθούν στην ηµερήσια διάταξη.  

 Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ένας Αντιπρόεδρος ή αναπληρωτής του. 

∆ικαίωµα παράστασης στη Γ.Σ. έχουν οι εξής: 

i. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

ii.  Τα µέλη του ∆.Σ. του Χ.Α.Α.  

iii.  Τα µέλη του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

iv. Ανά ένας εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος των µελών του Χ.Α.Α. και των εταιρειών των 

οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

v. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείο Οικονοµικών για την 

εποπτεία του Χρηµατιστηρίου. 

vi. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

vii.  Εκπρόσωποι των εργαζοµένων στο Χ.Α.Α. 

Με την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει 

για την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. 
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3.5 Όργανα Εποπτείας Του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

 

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ελέγχεται και παρακολουθείται από το Υπουργείο 

Οικονοµικών µέσω της ∆ιεύθυνσης Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων και του 

Κυβερνητικού Επόπτη και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

3.5.1 Η ∆ιεύθυνση Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων  

 

Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων είναι οι 

εξής:5 

i. Η ανάλυση των εξελίξεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές του 

κεφαλαίου. 

ii.  Η επεξεργασία και διαµόρφωση προτάσεων κυβερνητικής πολιτικής σε θέµατα 

κεφαλαιαγοράς. 

iii.  Η εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. 

iv. Η εποπτεία της τήρησης της νοµιµότητας όλων των φορέων της κεφαλαιαγοράς 

και του Χρηµατιστηρίου. 

Στη ∆ιεύθυνση υπάγεται και Κυβερνητικός Επόπτης ο οποίος εποπτεύει όλα τα 

διαπραγµατευόµενα µέρη αν συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες νόµους κανονισµούς. 

 

3.5.2 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε έδρα την πόλη 

των Αθηνών και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

είναι αρµόδια για την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας για την 

κεφαλαιαγορά. Έχει ίδιους πόρους και λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δηµοσίου 

συµφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. Η 

λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, οι δε 

πόροι της προέρχονται από τέλη και εισφορές που βαρύνουν τους εποπτευόµενους φορείς. Ο 

προϋπολογισµός της Επιτροπής συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από 

                                                 
5 Ευµ. Βούλγαρη – Παπαγεωργίου (2002), Χρηµατιστήριο Αξιών & Χρηµατιστήριο Παραγώγων, Σύγχρονη 
Εκδοτική Ε.Π.Ε., Πέµπτη Έκδοση  
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τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι αρµοδιότητες της ασκούνται από δύο όργανα: 

το επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την τριµελή Επιτροπή. 

 Το διοικητικό συµβούλιο συνίσταται από τον Πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και 

τέσσερα µέλη και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το µήνα. Ο Πρόεδρος και οι δύο 

Αντιπρόεδροι διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. 

Τα λοιπά τέσσερα µέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκλέγονται από κατάλογο δώδεκα (12) 

υποψηφίων που υποβάλλεται από κοινού από την Τράπεζα της Ελλάδος, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, την Ένωση Θεσµικών Επενδυτών και το 

Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου 

κύρους και να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα κεφαλαιαγοράς. Ο Πρόεδρος 

και οι δύο Αντιπρόεδροι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως, οι δε αποδοχές τους 

καθορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας σε επίπεδα αντίστοιχα των συνολικών 

αµοιβών διοικητή και υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών η αµοιβή των λοιπών µελών ορίζεται µέχρι το ένα τρίτο (1/3) των αµοιβών του 

Προέδρου. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. Ο Πρόεδρος και οι δύο 

Αντιπρόεδροι µπορούν να αναδιορίζονται, αλλά η συνολική θητεία καθενός δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τα δέκα έτη. Τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναδιορίζονται 

ελευθέρως. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας δύναται να ανακαλέσει το διορισµό µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν συντρέξει σοβαρό πειθαρχικό 

παράπτωµα ή καταδίκη για αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε δηµόσια θέση. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον δις µηνιαίως από τον Πρόεδρο και 

συνεδριάζει εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα τουλάχιστο µέλη, οι δε αποφάσεις 

αυτού λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

απόφαση υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο Αντιπροέδρους 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και 

συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ εβδοµαδιαίως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως δύο 

τουλάχιστον από τα µέλη της. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαµβάνονται µε δύο 

τουλάχιστο θετικές ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέµα παραπέµπεται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαγορεύεται να συµµετέχουν άµεσα ή 

έµµεσα σε οποιοδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που αφορά αντικείµενο που τελεί υπό τον κατά 

νόµο έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως, 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 32

πειθαρχικών ή ποινικών συνεπειών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ανακαλεί το διορισµό 

του παραβάτη. 

Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν 

επιτρέπεται να συµµετέχουν στην ίδρυση ή στο µετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο 

επιχειρήσεως που τελεί υπό τον κατά νόµο έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε 

περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως πειθαρχικών ή ποινικών συνεπειών, ο Υπουργός Εθνικής 

Οικονοµίας δύναται να ανακαλέσει το διορισµό του παραβάτη. 

Στους εποπτευόµενους φορείς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται οι 

Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, οι Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυµες Εταιρίες 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι 

Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης. Οι εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της 

χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας αναφορικά µε τα θέµατα νοµιµότητας των πράξεων που 

συνδέονται µε την προστασία των επενδυτών. Τα µέλη διοικητικών συµβουλίων και τα 

διευθυντικά στελέχη όλων των προαναφερόµενων φορέων υπόκεινται σε εποπτικές 

υποχρεώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στους εποπτευόµενους από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς φορείς περιλαµβάνονται επίσης οι οργανωµένες αγορές και οι φορείς 

εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών Χ.Α., η Αγορά Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως φορέας 

εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών επί κινητών αξιών και επί παραγώγων αλλά και 

τα συστήµατα αποζηµίωσης επενδυτών και διασφάλισης συναλλαγών, όπως το Συνεγγυητικό 

Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο.6 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων διαφάνειας των 

εισηγµένων εταιριών µε συνεχείς επεµβάσεις ώστε οι εταιρίες να ενηµερώνουν εγκαίρως, 

προσηκόντως και επαρκώς το επενδυτικό και µε τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται η δηµιουργία 

καταστάσεων ασύµµετρης πληροφόρησης που τραυµατίζουν την οµαλή λειτουργία της 

αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίστηκε ο έλεγχος δηµοσίευσης οικονοµικών στοιχείων και 

πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων εταιριών, µε στόχο την πλήρη 

ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο εποπτείας των 

εταιριών που διαµεσολαβούν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και των εταιριών 

διαχείρισης  αµοιβαίων κεφαλαίων,. παρακολουθεί τις αδειοδοτηµένες εταιρίες και προβαίνει 

σε επιτόπιους και εξ αποστάσεως ελέγχους σε τακτική βάση. Επίσης προβαίνει σε έκτακτους 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας (risk based). Ιδιαίτερη  σηµασία 

                                                 
6 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.∆.∆.), (2011), Ετήσια Έκθεση 2010 
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δίνεται στην τήρηση διατάξεων για την προστασία των επενδυτών και στην παρακολούθηση 

της κεφαλαιακής επάρκειας των εποπτευόµενων εταιριών µε τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους. Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει στενά την τήρηση των κανόνων 

αναφορικά µε την αποτροπή νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες καθώς 

και την τήρηση των κριτηρίων καταλληλότητας φυσικών και νοµικών προσώπων και τη 

συµµόρφωση µε τους όρους διαφάνειας που προβλέπει ο νόµος για την παροχή αδειών σε 

διαµεσολαβητές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί επίσης τις συναλλαγές που 

καταρτίζονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και προβαίνει σε διασταυρώσεις και ελέγχους για 

την πρόληψη πρακτικών κατάχρησης αγοράς. Παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

αξιοποιεί εποπτικά πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών που δηµοσιοποιούνται ή τίθενται στη 

διάθεσή της, περιλαµβανοµένων και των εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών  

αξιών ή παραγώγων, που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Ελλάδα ή αφορούν 

κινητές αξίες που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του 

τόπου κατάρτισής τους. Η εποπτική δράση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συµβάλλει 

αποφασιστικά στη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς σε ένα ιδιαιτέρως 

ευµετάβλητο περιβάλλον. 

 

3.6 Τα Μέλη Του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

 

Τα µέλη του Χ.Α.Α. διακρίνονται σε τακτικά και έκτατα. Τακτικά είναι οι Ανώνυµες 

Χρηµατιστηριακές Εταιρείες (Α.Χ.Ε.), οι Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.) και οι τράπεζες. Πριν το 1995 τακτικά µέλη του 

Χ.Α.Α. ήταν και οι Χρηµατιστές, που αποτελούσαν τον παλιότερο µηχανισµό, για τη 

µεταφορά των εντολών στο χρηµατιστήριο, ωστόσο µε το Ν. 2324/1995 υποχρεώθηκαν να 

µετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους σε Α.Χ.Ε. εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του 

νόµου.7 Τα τακτικά µέλη πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια ως προς την οργάνωση, 

την κεφαλαιακή επάρκεια και τον εξοπλισµό τους, ενώ θα για να πάρουν άδεια θα πρέπει να 

έχουν πάρει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να γίνουν δεκτές από το 

∆.Σ. του Χ.Α.Α. Έκτατα µέλη είναι οι αντικριστές.  

 

                                                 
7 Π. Κιόχος-Γ.Παπανικολάου-Α.Π. Κιόχος, (2001), Χρηµατιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών ∆ιεθνή 
Χρηµατιστήρια, Εκδόσεις Σταµούλη Α.Ε. 
 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 34

3.6.1 Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες (Α.Χ.Ε.) 

 

Η Ανώνυµη Χρηµατιστηριακή Εταιρία (ΑΧΕ) έχει ως κύρια δραστηριότητα την εκτέλεση 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για 

λογαριασµό των πελατών της. Οι ΑΧΕ επίσης νοµιµοποιούνται να παρέχουν οποιαδήποτε 

κύρια επενδυτική υπηρεσία εφόσον απαριθµείται στην άδειά τους. Μπορούν εποµένως να 

παρέχουν επενδυτικές συµβουλές, να φυλάσσουν ως θεµατοφύλακας τίτλους των πελατών της 

και να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια των πελατών τους αποτελούµενα από µετρητά, 

χρηµατιστηριακά πράγµατα και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Ορισµένες ΑΧΕ έχουν άδεια 

να διενεργούν συναλλαγές και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι 

χρηµατιστηριακές εταιρείες θα πρέπει να φυλάσσουν τους τίτλους των πελατών τους χωριστά 

από τους τίτλους της κυριότητας τους. Υποχρεούνται επίσης να ενηµερώνουν τουλάχιστον ανά 

µήνα τους πελάτες τους, εφόσον έχουν γίνει αγοραπωλησίες τίτλων. Επίσης θα πρέπει να 

ενηµερώνουν και το χρηµατιστήριο, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει πράξεις διαχείρισης, για τις 

υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους και τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσουν ή 

διαχειρίζονται. Για τη διεξαγωγή των χρηµατιστηριακών συναλλαγών η Χρηµατιστηριακή 

Εταιρεία διορίζει έναν έως τρεις εκπροσώπους οι οποίοι ονοµάζονται χρηµατιστηριακοί 

εκπρόσωποι, οι οποίοι προηγουµένως έχουν αποκτήσει την ανάλογη πιστοποίηση από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

  

3.6.1.1 Απαιτήσεις Για Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας  

 

Για την ίδρυση της Α.Χ.Ε. απαιτείται άδεια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 

οποία απαριθµεί τις κύριες και παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες που δικαιούται να παρέχει 

η Α.Χ.Ε. Προϋπόθεση για την παροχή παρεπόµενης υπηρεσίας από Α.Χ.Ε. αποτελεί η 

αδειοδότησή της για την παροχή τουλάχιστον µιας κύριας επενδυτικής υπηρεσίας. Οι ιδρυτές ή 

οι µέτοχοι της Α.Χ.Ε. πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για 

να µπορέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αξιολογήσει ότι η εταιρεία κατά το χρόνο που θα 

λάβει την άδεια λειτουργίας θα πληροί τις προϋποθέσεις για να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεκτιµά 

τα εξής: 

i. Την οργάνωση και οργανωτική δοµή της εταιρείας. 

ii.  Τα τεχνικά και οικονοµικά της µέσα. 
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iii.  Την αξιοπιστία, την πείρα, την ικανότητα και το ήθος των προσώπων που πρόκειται να 

τη διοικήσουν. 

iv. Την καταλληλότητα των µετόχων που διαθέτουν ειδική συµµετοχή στην εταιρεία για τη 

διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Α.Χ.Ε., εφόσον αυτή έχει την 

καταστατική της έδρα και την κεντρική διοίκησή της στην Ελλάδα. Οι Α.Χ.Ε. λειτουργούν µε 

τη µορφή ανώνυµης εταιρίας και µπορούν να υποβάλουν αίτηση επέκτασης της άδειας 

λειτουργίας τους για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ή παρεπόµενων 

υπηρεσιών οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην άδεια λειτουργίας τους. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς τηρεί µητρώο Α.Χ.Ε. στο οποίο καταχωρεί τις Α.Χ.Ε. στις οποίες έχει 

χορηγήσει άδεια λειτουργίας. Το κοινό έχει πρόσβαση στο µητρώο αυτό, το οποίο περιέχει 

πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες για τις οποίες η Α.Χ.Ε. έχει 

λάβει άδεια λειτουργίας. Το µητρώο ενηµερώνεται εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση 

οποιασδήποτε αλλαγής. Οι Α.Χ.Ε. οφείλουν να συµµορφώνονται διαρκώς µε τους 

κανονισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Τέλος οι Α.Χ.Ε. οφείλουν να 

αναγράφουν σε κάθε έντυπο, δηµοσίευση, ανακοίνωση ή διαφήµιση ότι εποπτεύονται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον αριθµό της άδειας λειτουργίας τους.  

 

3.6.1.2 Ανάκληση Της Άδειας Λειτουργίας 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας των Α.Χ.Ε. εν όλο ή 

ως προς ορισµένες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες ή παρεπόµενες υπηρεσίες για τις 

οποίες έχει χορηγηθεί σε αυτήν άδεια λειτουργίας στις εξής περιπτώσεις: 

i. εάν η ΑΕΠΕΥ δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός δώδεκα (12) µηνών από 

την ηµεροµηνία χορήγησής της, παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή παύσει να παρέχει 

επενδυτικές υπηρεσίες για συνεχόµενο διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών, 

ii.  εάν απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο 

παράνοµο τρόπο, 

iii.  εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες 

είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, 

iv. εάν η Α.Χ.Ε. δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για 

την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, 
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v. εάν η Α.Χ.Ε. έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις των  διατάξεων 

της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.   

Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

γνωστοποιεί στην Α.Χ.Ε. τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς και την 

πρόθεσή της να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, τάσσοντάς της 

ταυτόχρονα προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες από την 

παραπάνω γνωστοποίηση, µέσα στην οποία η εταιρία οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις 

της και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα µέτρα για την παύση των 

παραβιάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσµίας και αφού 

λάβει υπόψη της τις θέσεις της Α.Χ.Ε. και αξιολογήσει τα µέτρα που έχει λάβει, η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς.  

 

3.6.2 Αντικριστές  

 

Οι αντικριστές είναι βοηθοί των χρηµατιστηριακών εκπροσώπων στη διεξαγωγή 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών και έχουν το δικαίωµα να διαβιβάζουν δηλώσεις βούλησης για 

κατάρτιση χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Επίσης είναι δυνατόν να πραγµατοποιούν 

συναλλαγές για τον εαυτό τους, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Οι αντικριστές διορίζονται 

έπειτα από αίτηση της Α.Χ.Ε. µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου 

και η σύµβαση εργασίας τους είναι πάντοτε αορίστου χρόνου. Με απόφαση του ∆.Σ. του 

Χρηµατιστηρίου καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός αντικριστών που µπορεί να απασχολεί κάθε 

τακτικό µέλος του χρηµατιστηρίου. 

 

3.7 Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.)  

 

Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που παρέχει κατά επάγγελµα σε τρίτους µία ή περισσότερες κύριες επενδυτικές 

υπηρεσίες. Η µε οποιονδήποτε τρόπο κατά επάγγελµα παροχή κύριων επενδυτικών υπηρεσιών 

στην Ελλάδα επιτρέπεται µόνο στις Ε.Π.Ε.Υ. Εκ του νόµου Ε.Π.Ε.Υ. θεωρούνται και τα 

πιστωτικά ιδρύµατα εφόσον παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Οι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν συσταθεί 

σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο ή που έχουν εγκατασταθεί νόµιµα στην Ελλάδα µπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση στο Χ.Α.Α. να γίνουν µέλη του. Η απόκτηση της ιδιότητας του µέλους 
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είναι προϋπόθεση ώστε η Ε.Π.Ε.Υ. να κάνει συναλλαγές στο Χ.Α.Α. Όταν Ε.Π.Ε.Υ. έχει 

συσταθεί και λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί 

να αποκτήσει την ιδιότητα µέλους του Χ.Α.Α., χωρίς να έχει νόµιµη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα, µε απόφαση που λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α.Α. και 

γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το µέλος αυτό ονοµάζεται εξ αποστάσεως 

µέλος.8 

Οι επενδυτικές υπηρεσίες βάσει του Ν. 3606/2007 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

i. Την κύρια επενδυτική υπηρεσία. 

ii.  Την παρεπόµενη επενδυτική υπηρεσία. 

Ως επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες νοούνται οι εξής:  

i. Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών 

για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.  

ii.  Η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση 

συµβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων για 

λογαριασµό πελατών. 

iii.  Η διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, η οποία συνίσταται στη διαπραγµάτευση από 

ΕΠΕΥ µε κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων προς 

κατάρτιση συναλλαγών επ’ αυτών. 

iv. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική 

ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που 

περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

v. Η παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών 

συµβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, 

σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

vi. Η αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε 

δέσµευση ανάληψης. 

vii.  Η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης.  

viii.  Η λειτουργία πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆).  

Ως παρεπόµενες υπηρεσίες νοούνται οι εξής:  

i. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό 

πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής 

                                                 
8 Ευµ. Βούλγαρη – Παπαγεωργίου (2002), Χρηµατιστήριο Αξιών & Χρηµατιστήριο Παραγώγων, Σύγχρονη 
Εκδοτική Ε.Π.Ε., Πέµπτη Έκδοση 
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συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων 

ασφαλειών. 

ii.  Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή 

περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει 

την πίστωση ή το δάνειο. 

iii.  Η παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, 

την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή συµβουλών και 

υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.  

iv. Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών. 

v. Η έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες 

µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά 

µέσα. 

vi. Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόµενων µε την αναδοχή. 

vii.  Η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα 

των παραγώγων, εφόσον σχετίζονται µε την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων 

υπηρεσιών.  

 

3.7.1 Μετοχικό Κεφάλαιο Των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε µετρητά και απαιτείται να κατατεθεί σε ειδικό 

λογαριασµό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο νόµος 3763/2009 προβλέπει τρείς 

κατηγορίες Ε.Π.Ε.Υ. 

i. Το µετοχικό κεφάλαιο Ε.Π.Ε.Υ η οποία παρέχει µόνο την επενδυτική υπηρεσία της 

λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, 

χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών, 

ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 

ii.  Το µετοχικό κεφάλαιο Ε.Π.Ε.Υ µε δικαίωµα να διενεργούν χρηµατιστηριακές 

συναλλαγές για δικό τους λογαριασµό και λογαριασµό των πελατών τους, ανέρχεται 

τουλάχιστον σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. 

iii.  Το µετοχικό κεφάλαιο Ε.Π.Ε.Υ η οποία προβαίνει σε διαπραγµάτευση για ίδιο 

λογαριασµό, σε αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών 
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µέσων µε δέσµευση ανάληψης, ή σε λειτουργία ΠΜ∆ ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία 

εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ.  

 

3.8 Η Εταιρία Λήψης & ∆ιαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.∆.Ε.) 

 

Η Εταιρία Λήψης & ∆ιαβίβασης Εντολών (Ε.Λ.∆.Ε.) έχει ως µόνη και αποκλειστική 

δραστηριότητα τη λήψη και διαβίβαση, για λογαριασµό επενδυτών, εντολών για κατάρτιση 

συναλλαγών επί κινητών αξιών και µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων. ∆εν εκτελούν οι ίδιες 

αγοραπωλησίες σε κινητές αξίες και δεν επιτρέπεται να κατέχουν ή να διακινούν 

(παραλαµβάνουν ή παραδίδουν) κινητές αξίες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα και χρήµατα που 

ανήκουν στους πελάτες τους. Οι Ε.Λ.∆.Ε. οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς την ίδρυση τους και δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας. Η Ε.Κ. δικαιούται όµως 

να ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία που τηρούν οι Ε.Λ.∆.Ε. και αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν 

τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία ή θέτουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα των επενδυτών να 

επιβάλλει χρηµατικά πρόστιµα. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παραβάσεων η 

Ε.Κ. µπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία τους. Οι Ε.Λ.∆.Ε. δεν παρέχουν άλλες επενδυτικές 

υπηρεσίες, αλλά συνεργάζονται µε µία ή περισσότερες Α.Χ.Ε., Ε.Π.Ε.Υ., Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή 

επιχειρήσεις που ενεργούν ως αντιπρόσωποί τους καθώς και Α.Ε.∆.Α.Κ., τις οποίες οφείλουν 

να κάνουν γνωστές στους πελάτες τους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

4.1 Γενικά 

 

Υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τελούν δύο οργανωµένες αγορές, η Αγορά 

Αξιών και η Αγορά Παραγώγων καθώς και ένας Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης 
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(ΠΜ∆) όπως περιγράφεται στην Οδηγία MiFID, η Εναλλακτική Αγορά, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως µη οργανωµένη. 

 

4.2 Αγορά Αξιών 

 

Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών λειτουργούσαν µέχρι και το 2005 πέντε (5) οργανωµένες αγορές 

αξιών: 

• Η Κύρια Αγορά 

• Η Παράλληλη Αγορά 

• Η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ) 

• Η Ελληνική Αγορά Αναδυόµενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) 

• Η ∆ευτερογενής Εισαγωγή Μετοχών, εισαγµένων σε χρηµατιστήρια εκτός Ελλάδας. 

Οι απόπειρες των µέχρι τότε διοικήσεων του Χ.Α. για τη δηµιουργία νέων, πιο ευέλικτων 

αγορών κάθε άλλο παρά από επιτυχία στέφθηκαν. Η ΝΕΧΑ αν και ξεκίνησε καλά, ελκύοντας 

5-6 εταιρείες στη συνέχεια παρήκµασε, ίσως και λόγω αυξηµένου κόστους. Η καθιέρωση της 

Ελληνικής Αγοράς Αναδυόµενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) αποδείχτηκε µια ακόµη 

αποτυχία, λειτουργώντας εντελώς συµβολικά. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η δηµιουργία 

νέου κανονισµού το Νοέµβριο του 2005 ο οποίος επιφέρει µία σειρά αλλαγών στην 

κατηγοριοποίηση των εταιρειών και στους κανόνες διαπραγµάτευσης. Συγκεκριµένα, 

καταργούνται οι υπάρχουσες κατηγορίες και εισάγεται ένας νέος τρόπος κατηγοριοποίησης 

των εισηγµένων εταιρειών, µε συγκεκριµένα κριτήρια ένταξης σε αυτές. Οι νέες κατηγορίες 

είναι οι εξής:  

i. Κατηγορία Μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

ii.  Κατηγορία Μεσαίας-Μικρής κεφαλαιοποίησης 

iii.  Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών, στην οποία και θα 

περιλαµβάνονται όλες οι εταιρείες οι οποίες δεν θα εµπίπτουν σε κάποια από τις δύο 

προηγούµενες κατηγορίες. Στην τελευταία κατηγορία θα συµπεριληφθούν και οι 

εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται υπό επιτήρηση.  
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4.2.1 Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 

 

Ο νέος κανονισµός, αρχικά το Νοέµβριο του 2005 και µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις και 

αναθεωρήσεις τον Απρίλιο του 2007, καθιέρωσε το νέο τρόπο κατηγοριοποίησης των 

εισηγµένων µετοχών, µε κριτήρια τη χρηµατιστηριακή αξία των εταιρειών, τη διασπορά των 

µετοχών και την εµπορευσιµότητά τους. Για την ένταξη νεοεισαγόµενων εταιριών στην 

Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαιοποίησης 150 εκατ. 

ευρώ (έναντι 100 εκατ. ευρώ µε τον κανονισµό του 2005), ενώ η ελάχιστη εµπορευσιµότητα 

για την κατάταξη των εισηγµένων εταιριών στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη του 20% (σε σχέση µε 15% που προβλεπόταν µε τον κανονισµό του Νοεµβρίου 

του 2005). 

Άµεση έξοδος µίας εταιρίας από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 

πραγµατοποιείται, εφόσον κατά την τακτική αναθεώρηση πληρούται τουλάχιστον ένα από τα 

κατωτέρω κριτήρια: 

• ∆ιασπορά                                     <  18%. 

• Εµπορευσιµότητα                       <  15%. 

• Μέση κεφαλαιοποίηση εξαµήνου     <  95 εκατ. €. 

∆υνατότητα παραµονής για έξι επιπλέον µήνες στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση ισχύει µόνο 

για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

• ∆ιασπορά µικρότερη από 20% και µεγαλύτερη από 18%. 

• Εµπορευσιµότητα µικρότερη από 20% και µεγαλύτερη από 15%. 

• Κεφαλαιοποίηση µικρότερη από 100 εκατ. ευρώ  και µεγαλύτερη από 95 εκατ. ευρώ. 

Στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης θεσπίστηκε ωράριο συνεχούς διαπραγµάτευσης τις 

ώρες 11:30 – 16:30. 

 

4.2.2 Κατηγορία Μεσαίας - Μικρής Κεφαλαιοποίησης 

 

Στην κατηγορία Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται οι εταιρείες µε 

κεφαλαιοποίηση κάτω  των 150 εκατ. ευρώ, ενώ η ελάχιστη εµπορευσιµότητα για την 

κατάταξη των εισηγµένων εταιριών στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 

5% και η διασπορά που παρουσιάζουν οι µετοχές της εισηγµένης θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη του 10% . Το ωράριο είναι συνεχούς διαπραγµάτευσης µεταξύ των ωρών 14.00 

και 16.30. 
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Οι νέες κατηγορίες θα αναθεωρούνται σε εξαµηνιαία βάση κατά την πρώτη συνεδρίαση 

του ∆Σ του ΧΑ τους µήνες Οκτώβριο και Απρίλιο. Ο χρόνος εφαρµογής των αλλαγών που θα 

προκύπτουν κατά τις τακτικές εξαµηνιαίες αναθεωρήσεις του Απριλίου και του Οκτωβρίου 

είναι η 1η Ιουνίου και 1η ∆εκεµβρίου, αντίστοιχα.  Η µεταφορά µιας εταιρείας από την 

“µεσαία- µικρή” στην “µεγάλη” κατηγορία, πραγµατοποιείται κατά την πρώτη αναθεώρηση, 

στην οποία διαπιστώνεται ότι αυτή πληροί το σύνολο των κριτηρίων. Η µεταφορά µίας 

εταιρείας από την “µεγάλη” στην “µεσαία-µικρή” κατηγορία, διενεργείται εφόσον διαπιστωθεί 

ότι σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις, δεν πληρούσε το ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια. 

 

4.2.3 Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών 

 

Στην κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών εντάσσονται οι 

εταιρείες που κατά την τακτική αναθεώρηση διαπιστωθεί µείωση διασποράς κάτω από 15%, 

ενώ δίνεται η δυνατότητα ένταξης στην κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών 

Χαρακτηριστικών κι εκτός τακτικής αναθεώρησης για την περίπτωση µείωσης της διασποράς 

κάτω από 10%,  εφόσον προκύπτει από έκτακτα γεγονότα που ανακοινώνουν οι εταιρείες. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους έχουν τιµή 

διαπραγµάτευσης κάτω των 0,30 ευρώ, οι εταιρείες µε κύκλο εργασιών µικρότερο των τριών 

εκατοµµυρίων καθώς και οι εταιρείες µε εµπορευσιµότητα µικρότερη του 5%. 

 

4.2.4 Κατηγορία Επιτήρησης 

  

Η υπαγωγή σε καθεστώς επιτήρησης δε θα λαµβάνει υπόψη τις λειτουργικές ζηµιές (όπως πριν 

τον κανονισµό του Απριλίου 2007) αλλά την αρνητική καθαρή θέση, ενώ υπό επιτήρηση θα 

µπαίνουν άµεσα οι εταιρείες - οχήµατα. Στην κατηγορία επιτήρησης εντάσσονται οι εταιρείες 

που παρουσιάζουν αρνητική καθαρή θέση ή ζηµίες χρήσεως µεγαλύτερες του 30% της 

καθαρής θέσης χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει πρόσκληση Γ.Σ για την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. Επίσης σε καθεστώς επιτήρησης µπαίνουν οι εταιρείες µε σηµαντικές 

ληξιπρόθεσµες οφειλές καθώς και αυτές που είναι αµφίβολη η δυνατότητα τους να συνεχίσουν 

την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Στην κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται µετοχές 

εταιριών εφόσον διαπιστωθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ): 

• ασαφείς ή αρνητικές διατυπώσεις στο πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, 
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• ελλείψεις στις περιοδικές ή ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

• µη συµµόρφωση των εκδοτριών εταιριών µε την νοµοθεσία περί της εταιρικής 

διακυβέρνησης ή ύπαρξης σοβαρών ελλείψεων κατά την εφαρµογή της. 

Η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης µετά από διαπίστωση των σχετικών λόγων από την 

ΕΚ, ή µετά από αίτηµά της, πραγµατοποιείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΧΑ ή από άλλο 

σχετικά εξουσιοδοτηµένο όργανο του ΧΑ την επόµενη συνεδρίαση από την γνωστοποίηση στο 

ΧΑ της ως άνω διαπίστωσης ή αιτήµατος. 

Κατά τη διαµόρφωση της κρίσης του για την υπαγωγή ή µη στην Επιτήρηση, το ∆Σ του 

ΧΑ δύναται να συνεκτιµά στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από την εταιρία και τα οποία 

αιτιολογούν επαρκώς την πλήρωση ή µη των κριτηρίων υπαγωγής. Για την µεταφορά στην 

κατηγορία "Επιτήρηση" µετοχών εταιρειών οι οποίες υπόκεινται κατά την άσκηση της 

δραστηριότητας τους σε ειδική εποπτεία από αρµόδια εποπτική αρχή, λαµβάνονται επιπλέον 

υπ' όψιν πληροφορίες ή απόψεις που έχουν γνωστοποιηθεί προς το ΧΑ από την αρχή αυτή. 

Ο χρόνος διαπραγµάτευσης των µετοχών που ανήκουν στην κατηγορία της επιτήρησης και 

ειδικών χρηµατιστηριακών αλλαγών είναι συνεχής και διαρκεί µια ώρα, από τις 12.30 έως τις 

13.30 (µέχρι τότε η διαπραγµάτευση αυτής της κατηγορίας µετοχών γινόταν µέσω 

επαναλαµβανόµενων δηµοπρασιών) και ο καθορισµός της τιµής κλεισίµατος θα γίνεται µε 

βάση το σταθµισµένο µέσο όρο όλων των πράξεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

 

4.2.5 Αλλαγές Στην Κατηγοριοποίηση Των Εισηγµένων Εταιρειών 

 

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι παραπάνω κατηγορίες της Αγοράς Αξιών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών πρόκειται να τροποποιηθούν στο προσεχές µέλλον. Σύµφωνα µε 

δηµοσιεύµατα του έντυπου και ηλεκτρονικού οικονοµικού τύπου9, η διοίκηση του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών προωθεί ριζικές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των εισηγµένων 

εταιρειών, τη σύνθεση των δεικτών και το χρόνο διαπραγµάτευσης των µετοχών.  Ήδη 

βρίσκεται υπό διαβούλευση η τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών µε τους φορείς της αγοράς (εισηγµένες εταιρείες, τράπεζες, θεσµικούς επενδυτές, 

χρηµατιστές κ.λπ.). Το νέο µοντέλο της αγοράς του Χρηµατιστηρίου (όσον αφορά την 
                                                 
9 Χρ. Ιωάννου (2011), Συγχωνεύσεις Και Στο Γενικό ∆είκτη, Έντυπη Έκδοση Εφηµερίδας  Οικονοµία 23/4/2011, 
σελ 16. 
Χρ. Ιωάννου (2011), Οι ∆έκα Και Μία Αλλαγές Που Μεταµορφώνουν Το Χρηµατιστήριο Αθηνών, Έντυπη 
Έκδοση Εφηµερίδας  Οικονοµία 15/5/2011, σελ 6. 
http://www.capital.gr/news.asp?id=1168404 (Εκ βάθρων αλλαγές στο Χρηµατιστήριο). 
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κατηγοριοποίηση των εισηγµένων εταιρειών) σύµφωνα µε τις προτάσεις των φορέων της 

αγοράς έχει ως εξής:10 

i. Υιοθετείται µοντέλο µίας ενιαίας γενικής κατηγορίας εισαγωγής µετοχών, η οποία θα 

ονοµάζεται Κύρια Αγορά, για την οποία θα εφαρµόζονται οι βασικές προϋποθέσεις 

εισαγωγής που σήµερα ισχύουν για Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση. Τα κριτήρια 

εισαγωγής θα είναι 3 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια, τριετής δηµοσίευση οικονοµικών 

καταστάσεων, κερδοφορία τριετίας 3 εκατ. ή θετικό EBITDA για δύο χρήσεις και 

κερδοφορία µεγαλύτερη των 3 εκατ., φορολογικός έλεγχος. Η διασπορά τουλάχιστον 

25%, µε το ποσοστό να κατανέµεται σε τουλάχιστον 2.000 µετόχους, ο καθένας εκ των 

οποίων δεν θα έχει ποσοστό µεγαλύτερο του 2%. Για εκδότες µε κεφαλαιοποίηση ίση ή 

µεγαλύτερη των 700.000.000 ευρώ, η απαιτούµενη διασπορά θα ανέρχεται σε ελάχιστο 

ποσοστό 15%, κατανεµηµένο σε 5.000 µετόχους καθένας εκ των οποίων δεν κατέχει 

ποσοστό µεγαλύτερο του 2%. 

ii.  Οι ειδικές κατηγορίες διατηρούνται, αλλά περιορίζεται ο αριθµός τους και ο τρόπος 

των υπό διαπραγµάτευση µετοχών. Επιχειρείται η πιο πιστή αποτύπωση του σκοπού, 

της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας. Οι ειδικές κατηγορίες θα 

είναι τρεις: α) Επιτήρησης, µε βασικά κριτήρια τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, β) 

Χαµηλής ∆ιασποράς και γ) Προς ∆ιαγραφή.  

iii.  Καταργείται η κατηγορία των ειδικών χαρακτηριστικών. 

iv. Θα προβλέπεται διαγραφή των εταιρειών σε περιπτώσεις αναστολής διαπραγµάτευσης 

για διάστηµα άνω των 6 µηνών και πάροδος άπρακτης προθεσµίας περαιτέρω 6 µηνών 

χωρίς άρση των λόγων αναστολής, σε περιπτώσεις που το ποσοστό διασποράς είναι 

µικρότερο από 10%, κατανεµηµένο σε λιγότερα από 30 πρόσωπα και σε περιπτώσεις 

που τα ετήσια έσοδα είναι µικρότερα των 2 εκατ. ευρώ, ανεξάρτητα από το ποσοστό 

διασποράς της εταιρείας. 

v. Το µοντέλο των υπό διαπραγµάτευση µετοχών θα είναι ένα και θα περιλαµβάνει 

τέσσερις στιγµιαίες δηµοπρασίες στη διάρκεια της ηµέρας. Θα καταργηθεί δηλαδή η 

συνεχής και η εβδοµαδιαία διαπραγµάτευση που ισχύουν σήµερα. 

 

                                                 
10 Οι συγκεκριµένες προτάσεις αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µεταξύ της διοίκησης του Χρηµατιστηρίου 
και των φορέων της αγοράς. Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν καθώς σύµφωνα µε εκτιµήσεις πάνω σε αυτές θα 
στηριχτεί, εκτός απροόπτου, η αναµόρφωση του κανονισµού λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
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4.3 Η Αγορά Παραγώγων  

 

Η αγορά παραγώγων είναι µία οργανωµένη αγορά, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον 

Αύγουστο του 1998. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έχει ως διαχειριστή 

την εταιρεία Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ (ΧΑ), σκοπός της οποίας είναι η οργάνωση και 

υποστήριξη των συναλλαγών στη χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, η οργάνωση και 

λειτουργία του συστήµατος συναλλαγών αυτών καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι 

συναφής µε το σκοπό αυτό. Η ύπαρξη οργανωµένης αγοράς παραγώγων αναβαθµίζει και 

καθιστά ελκυστικότερη την ελληνική κεφαλαιαγορά, αφού δίδεται πλέον η δυνατότητα 

συνδυασµού των επενδύσεων σε µετοχές µε αντίστοιχες θέσεις στα παράγωγα προϊόντα της 

Αγοράς Παραγώγων, µε σκοπό τον περιορισµό του συνολικού κινδύνου ή την ανάληψη 

κινδύνου για υψηλότερες αποδόσεις. 

Τα παράγωγα προϊόν είναι χρηµατοοικονοµικά µέσα (διµερείς συµβάσεις), των οποίων 

η αξία εξαρτάται από την αξία άλλων υποκείµενων µεταβλητών επί των οποίων στηρίζονται, 

όπως για παράδειγµα ενός δείκτη ή µιας µετοχής. Η τιµή του παράγωγου προϊόντος συνδέεται 

άρρηκτα µε την εξέλιξη στην τιµή της υποκείµενης αξίας και για αυτό το λόγο είναι γνωστά 

και ως εξαρτηµένες µεταβλητές. Έτσι, τα παράγωγα προϊόντα αναφέρονται σε µετοχές, δείκτες 

µετοχών, οµολογίες, συνάλλαγµα ή εµπορεύµατα. Σε αντίθεση µε τις υποκείµενες αξίες, οι 

συµβάσεις των παράγωγων προϊόντων έχουν συνήθως βραχυχρόνια διάρκεια και πάντα 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης. Η µεγάλη ανάπτυξη των παράγωγων προϊόντων σε όλο τον 

κόσµο οφείλεται στο ότι τα προϊόντα αυτά λειτουργούν ως εργαλεία σταθεροποίησης, 

εξοµάλυνσης και περιορισµού των κινδύνων των οικονοµικών συναλλαγών, αλλά και ως 

επενδυτικά εργαλεία για την επίτευξη µοχλευµένων αποδόσεων.  

 Ορισµένα παράγωγα διαπραγµατεύονται στα Χρηµατιστήρια, όπως είναι τα συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιώµατα προαίρεσης (options), ενώ άλλα όπως τα 

προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος (forwards), οι συµβάσεις ανταλλαγής δικαιωµάτων 

(swaps) και διάφοροι τύποι options, διαπραγµατεύονται εκτός της Χρηµατιστηριακής Αγοράς, 

όπως π.χ. στα πιστωτικά ιδρύµατα. Τα παράγωγα προϊόντα που τελούν υπό διαπραγµάτευση 

στο πλαίσιο της οργανωµένης αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχουν δύο κρίσιµα 

πλεονεκτήµατα: Πρώτον, είναι συµβάσεις όπου ο επενδυτής έχει αντισυµβαλλόµενο τον 

Εκκαθαριστικό Οίκο της αγοράς (την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), και, κατά συνέπεια, ο επενδυτής δεν 

αναλαµβάνει πιστωτικό κίνδυνο. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων από αυτά τα συµβόλαια έχει 

την εγγύηση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ∆εύτερον, κάθε προϊόν είναι τυποποιηµένο, δηλαδή έχει τα ίδια 
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χαρακτηριστικά. Αυτή η τυποποίηση τα καθιστά ανταλλάξιµα, τους προσδίδει ρευστότητα και 

δυνατότητα συµψηφισµού, και διευκολύνει τη χρήση τους από τους επενδυτές. 

Ένα µέρος των παραγώγων που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

βασίζεται σε προθεσµιακές πράξεις όπως είναι τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και ένα 

άλλο βασίζεται σε µελλοντική άσκηση δικαιωµάτων όπως είναι τα δικαιώµατα προαίρεσης. 

 

4.3.1 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) 

 

Το  Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ – Futures Contract) ορίζεται η σύµβαση µε 

την οποία ο ένας συµβαλλόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να πωλήσει (πωλητής) και ο 

άλλος να αγοράσει (αγοραστής) κατά την προκαθορισµένη ηµέρα λήξης του συµβολαίου την 

υποκείµενη αξία του σε προκαθορισµένη τιµή.  

Στο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης το ένα µέρος, το οποίο αγοράζει το 

συµβόλαιο, αναλαµβάνει τη θέση του αγοραστή (long position), ενώ το άλλο µέρος που πουλά 

το συµβόλαιο τη θέση του πωλητή (short position). Όποιο κέρδος πραγµατοποιηθεί από τον 

αγοραστή ισούται ακριβώς µε την ζηµιά του πωλητή και αντίστροφα. Τα ΣΜΕ µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κυρίως για κερδοσκοπία και αντιστάθµιση κινδύνου (hedging). Οι 

αντισταθµιστές προσπαθούν να µειώσουν τον επενδυτικό τους κίνδυνο µεταφέροντας τον 

στους κερδοσκόπους, οι οποίοι είναι πρόθυµοι να τον απορροφήσουν. Οι κερδοσκόποι στην 

ουσία στοιχηµατίζουν επιλέγοντας long ή short ως προς το που θα κινηθεί η τιµή του ΣΜΕ. Οι 

αντισταθµιστές κινδύνου επιδιώκουν να µειώσουν τον πιθανό επενδυτικό κίνδυνο παίρνοντας 

αντίθετη θέση σε ένα ΣΜΕ από την υπάρχουσα θέση τους στην υποκείµενη αγορά ή τίτλο που 

βασίζεται το ΣΜΕ. Μία ανοιχτή θέση σε ΣΜΕ µπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγµή 

παίρνοντας την αντίθετη θέση της αρχικής.  

Για να πάρει ένας επενδυτής µια θέση long ή short σε ΣΜΕ στην αγορά παραγώγων 

είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης. Ο λογαριασµός 

περιθωρίου ασφάλισης (margin account) είναι ένας προσωπικός λογαριασµός που διατηρεί ο 

επενδυτής δεσµευµένο σε µία τράπεζα τήρησης περιθωρίων ασφάλισης, υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. 

Μέσω του λογαριασµού περιθωρίου ασφάλισης παρέχεται η δυνατότητα µόχλευσης των 

χρηµάτων των επενδυτών, η οποία µπορεί να αποφέρει µεγαλύτερα κέρδη αλλά και σηµαντικές 

ζηµιές. Πέρα του αρχικού περιθωρίου υπάρχει και το περιθώριο διατήρησης το οποίο είναι το 

ελάχιστο ποσοστό που επιτρέπεται να κατέβει το περιθώριο, και όταν πέσει χαµηλότερα από 
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αυτό ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να επαναφέρει το περιθώριο στο ελάχιστο καταθέτοντας 

χρήµατα στον λογαριασµό του. 

Οι ανοιχτές θέσεις σε ΣΜΕ υπόκεινται καθηµερινά στη διαδικασία αποτίµησης (mark 

to market) και όταν προκύψει διαφορά ο ένας συµβαλλόµενος  αναλαµβάνει να πληρώσει στον 

άλλο τη χρεωστική διαφορά. Εποµένως στον ηµερήσιο χρηµατικό διακανονισµό, ανάλογα µε 

την τιµή της υποκείµενης αξίας αναπροσαρµόζεται καθηµερινά και το περιθώριο ασφάλισης.  

 

4.3.2 Συµβόλαια ∆ικαιωµάτων (Options) 

 

Το συµβόλαιο δικαιωµάτων προαίρεσης είναι µια συµφωνία µεταξύ δύο µερών, που παρέχει 

σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη το δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αγοράσει ή να 

πουλήσει µια συγκεκριµένη ποσότητα της υποκείµενης αξίας τίτλου σε µία προκαθορισµένη 

ηµεροµηνία (ή µέχρι αυτής της ηµεροµηνίας), σε µία προσυµφωνηµένη τιµή. Ο αγοραστής 

ανάλογα µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά αποφασίζει αν τελικά τον συµφέρει 

να προβεί σε χρήση του δικαιώµατος ή όχι.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιωµάτων: 

i. Αν το δικαίωµα προαίρεσης αναφέρεται σε δικαίωµα του επενδυτή για να αγοράσει την 

υποκείµενη αξία τότε µιλάµε για δικαίωµα αγοράς (call option). 

ii.  Αν το δικαίωµα προαίρεσης αναφέρεται σε δικαίωµα του επενδυτή για να πουλήσει την 

υποκείµενη αξία τότε µιλάµε για δικαίωµα πώλησης (put option). 

Επίσης τα δικαιώµατα διακρίνονται, σε δικαιώµατα Ευρωπαϊκού τύπου και σε δικαιώµατα 

Αµερικανικού τύπου. Τα ευρωπαϊκού τύπου δικαιώµατα µπορούν να εξασκηθούν 

αποκλειστικά στην λήξη τους. Τα δικαιώµατα προαίρεσης σε δείκτες της αγοράς παραγώγων 

του ΧΑ είναι ευρωπαϊκού τύπου. Τα αµερικανικού τύπου δικαιώµατα µπορούν να εξασκηθούν 

σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή πριν από την ηµεροµηνία λήξη τους. Τα δικαιώµατα 

προαίρεσης σε µετοχές στην αγορά παραγώγων του ΧΑ είναι αµερικανικού τύπου. 

Στα συµβόλαια δικαιωµάτων ο κάτοχος έχει το δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση να 

αγοράσει ή να πουλήσει. Για να έχει αυτό το δικαίωµα πληρώνει στον αντισυµβαλλόµενο 

πωλητή του δικαιώµατος ένα ποσό το λεγόµενο ασφάλιστρο (premium). Η τιµή του 

ασφαλίστρου που είναι και η τιµή απόκτησης του δικαιώµατος, εξαρτάται από την τιµή 

εξάσκησης του. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή εξάσκησης τόσο µικρότερο το ύψος του 

ασφαλίστρου και αντίθετα. Στις περιπτώσεις των συµβολαίων futures, forwards, και swaps, ο 
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κάτοχος τους δεν έχει τη δυνατότητα της επιλογής και η συµφωνία είναι δεσµευτική και για τα 

δύο µέρη. 

 

4.3.3 Αγορά Repos 

 

 

Στην αγορά Repos διαπραγµατεύονται παράγωγα προϊόντα Repos επί µετοχών. Μέσω αυτών 

των προϊόντων οι επενδυτές µπορούν να δανείσουν στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) µετοχές αλλά και να δανειστούν από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µετοχές. 

Στην αγορά παραγώγων διαπραγµατεύονται δύο προϊόντα Repos επί µετοχών. 

i. Συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (Stock Repo) 

ii.  Συµβάσεις αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) 

 

4.3.3.1 Συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (Stock Repo) 

 

Το stock repo είναι µια σύµβαση πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς πάνω σε µια µετοχή που 

διαπραγµατεύεται στην αγορά αξιών του ΧΑ11. Στο προϊόν αυτό πωλητές είναι οι επενδυτές 

και µοναδικός αγοραστής η ένας επενδυτής που δε σκοπεύει να προβεί σε πώληση των 

µετοχών του άµεσα, µπορεί να τις παραχωρήσει προσωρινά στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µε αντάλλαγµα 

να συµµετέχει στα κέρδη από τους τόκους που συσσωρεύονται από τον περαιτέρω δανεισµό 

των µετοχών, ανάλογα µε τη ζήτηση των µετοχών του. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δηµιουργεί έτσι µια 

δεξαµενή µετοχών (pool), κάτω από το όνοµα της, τις οποίες µπορεί να δανείσει σε άλλους 

επενδυτές που χρειάζονται τις µετοχές, είτε για να καλύψουν ανοιχτές πωλήσεις, είτε για να 

εκπληρώσουν άλλες υποχρεώσεις τους για παράδοση µετοχών (π.χ. σε δικαιώµατα 

προαίρεσης).12 

 Οι επενδυτές δίνουν εντολές πώλησης για την ποσότητα των συµβολαίων που 

επιθυµούν να δανείσουν, οι οποίες ικανοποιούνται µε τη χρονική σειρά που εισάγονται στο 

σύστηµα, µέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα που έχει δηλώσει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η οποία υπολογίζει 

καθηµερινά τα έσοδα από το δανεισµό κάθε µετοχής και τα διαιρεί µε τα συνολικά ανοιχτά 

                                                 
11 ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, (2004),Τα Προϊόντα Tης Αγοράς Παραγώγων Repo επί Μετοχών – Stock 
Repo, Χρηµατιστήριο Αθηνών A.E. 
12 Ευµ. Βούλγαρη – Παπαγεωργίου (2002), Χρηµατιστήριο Αξιών & Χρηµατιστήριο Παραγώγων, Σύγχρονη 
Εκδοτική Ε.Π.Ε., Πέµπτη Έκδοση 
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συµβόλαια και έτσι υπολογίζει το ηµερήσιο έσοδο ανά µετοχή. Οι επενδυτές δε γνωρίζουν εκ 

των προτέρων την απόδοση που θα έχουν από το δανεισµό των µετοχών τους. 

 

4.3.3.2 Συµβάσεις αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) 

 

Η σύµβαση αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo) είναι το προϊόν στο 

οποίο οι επενδυτές µπορούν να δανειστούν µετοχές από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µε σκοπό την ανοιχτή 

πώλησή τους στην αγορά αξιών του ΧΑ. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.  µε το παράγωγο αυτό χρησιµοποιεί 

τις µετοχές της δεξαµενής µετοχών για να δανείσει επενδυτές που χρειάζονται τις µετοχές για 

κάλυψη ανοιχτών πωλήσεων. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. έχει το δικαίωµα επαναγοράς των µετοχών από 

τον επενδυτή και ο επενδυτής έχει το δικαίωµα επαναπώλησης των µετοχών στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 

Η κατάρτιση του συµβολαίου αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης υποχρεώνει τους επενδυτές 

να καταβάλλουν καθηµερινά στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.  τόκο που υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο 

που συµφωνήθηκε κατά τη σύναψη του συµβολαίου µε την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 

 

4.4 Η Εναλλακτική Αγορά 

 

Η Εναλλακτική Αγορά είναι ένας Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) όπως 

αυτός περιγράφεται στην Οδηγία MiFID. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών και λειτουργεί µε την ονοµασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) σύµφωνα µε τους 

κανόνες λειτουργίας τους οποίους έχει ορίσει το ΧΑ και έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία εποπτεύει την εν λόγω αγορά ιδίως σε θέµατα που αφορούν στην 

κατάχρηση της αγοράς, τις δηµόσιες προτάσεις και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, εφόσον απαιτείται 

δηµοσίευσή του.13 

 Η Εναλλακτική Αγορά είναι σχεδιασµένη κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να αποτελέσει µια 

ευέλικτη αγορά, η οποία µέσω των χαλαρότερων κριτηρίων ένταξης και των χαµηλών 

χρεώσεων, θα απευθύνεται σε µικροµεσαίες αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις που αναζητούν 

εναλλακτικά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων και την 

επίτευξη των επιχειρηµατικών τους στόχων. Πρόκειται για µια αγορά µε αυξηµένο ρίσκο, 

δεδοµένου ότι οι εταιρίες που εισάγονται σε αυτήν έχουν πιο χαλαρά κριτήρια ένταξης και 

                                                 
13 Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφόρησης, ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών, Χρηµατιστηρίου Αθηνών A.E., 
(2007), Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.), Σύντοµο Ενηµερωτικό, Έκδοση 1.0. 
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επιπροσθέτως βρίσκονται και σε διαδικασία ανάπτυξης. Απευθύνεται εποµένως σε επενδυτές 

που επιθυµούν να επενδύσουν σε εταιρίες που παρουσιάζουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης 

και είναι έτοιµοι να αναλάβουν υψηλό ρίσκο. 

Η πρώτη εταιρία που διαπραγµατεύτηκε στην Εναλλακτική Αγορά, ήταν Epsilon Net, 

στις 21 Φεβρουαρίου 2008, πρώτη ηµέρα λειτουργίας της Αγοράς. Οι εταιρίες που 

συµµετέχουν στην ΕΝ.Α. αποκτούν εµπειρία στο περιβάλλον της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, 

που θα τους φανεί χρήσιµη στην ενδεχόµενη µετάβασή τους στην κύρια αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

Το Φεβρουαρίου του 2009 ξεκίνησε ο υπολογισµός του ∆είκτη Τιµών Εναλλακτικής 

Αγοράς, µε τιµή εκκίνησης τις 5.000 µονάδες, Ο δείκτης θα αποτελείται από τουλάχιστον δέκα 

µετοχές, µε ανώτερο όριο τις είκοσι µετοχές, όπου η τελική σύνθεση του ∆είκτη θα προκύπτει 

από την επιλογή των είκοσι πρώτων µετοχών της κατάταξης κατά Μέση Χρηµατιστηριακή 

Αξία και Αξία Συναλλαγών χωρίς Πακέτα που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας των 

Βασικών Κανόνων. Σκοπός του δείκτη είναι η προβολή των εταιρειών της Εναλλακτικής 

Αγοράς, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο µέσο καταγραφής των τάσεων των µετοχών 

που διαπραγµατεύονται στην συγκεκριµένη αγορά, δεδοµένου ότι το ενδιαφέρον θα γίνεται 

µεγαλύτερο όσο αυξάνεται ο αριθµός των εταιρειών που εισέρχονται σε αυτή. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 

 

 

5.1 Γενικά  

 

Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο βοηθούν την εταιρεία να καταρτίσει καλύτερα 

το οικονοµικό της πρόγραµµα, καθώς δεν έχει το άγχος της επιστροφής, που προϋποθέτει ο 

τραπεζικός δανεισµός, ο οποίος εκτός των άλλων είναι συνήθως ακριβότερος και συχνά 

απαιτεί εµπράγµατες εγγυήσεις και υποθήκες. Οι εισηγµένες εταιρείες απολαµβάνουν ένα 

καλύτερο και χαλαρότερο φορολογικό περιβάλλον, ενώ εξαιτίας της χρηµατιστηριακής τιµής 

της µετοχής, είναι εύκολη η αποτίµηση της αξίας των εταιρειών ανά πάσα στιγµή. Από την 
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άλλη, η εισαγωγή µετοχών µίας εταιρείας στο Χρηµατιστήριο, σηµαίνει οπωσδήποτε αύξηση 

του αριθµού των ιδιοκτητών της εταιρείας, λόγω του κριτηρίου της διασποράς. Τα ποσοστά 

των παλαιών µετόχων θα µειωθούν και είναι πιθανόν να υπάρξει δυσκαµψία και καθυστέρηση 

στις αποφάσεις. Η εισηγµένη εταιρεία θα αξιολογείται καθηµερινά από το επενδυτικό κοινό, 

ενώ θα βρίσκεται υπό την  εποπτεία της ∆ιοίκησης του Χρηµατιστηρίου. Επίσης θα πρέπει να 

επωµιστεί και ένα σηµαντικό κόστος που προέρχεται από, την ετήσια συνδροµή στο 

Χρηµατιστήριο, την παραγωγή και δηµοσίευση οικονοµικών στοιχείων για το επενδυτικό 

κοινό, τις υπηρεσίες των αναδόχων και τα έξοδα εξυπηρέτησης ενός µεγάλου αριθµού 

µετόχων. Οι διοικήσεις της εταιρειών, αφού σταθµίσει όλα τα παραπάνω, θα κρίνει εάν είναι 

συµφέρουσα η εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο, εφόσον φυσικά πληροί τα 

κριτήρια εισαγωγής. 

 

5.2 Προϋποθέσεις Εισαγωγής Στη Αγορά Αξιών Του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών 

 

Για την πρωτογενή εισαγωγή µετοχών στην Αγορά Αξιών, επιπλέον των προϋποθέσεων του Ν. 

3371/2005, θα πρέπει σύµφωνα µε τον κανονισµό του Χρηµατιστηρίου να πληρούνται 

σωρευτικά και οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

5.2.1 Ελάχιστο Μέγεθος Της Εταιρείας 

 

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.  

 

5.2.2 ∆ιάρκεια Και Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση Της Εταιρείας 

 

Η εταιρεία πρέπει να έχει δηµοσιεύσει ή καταθέσει προς δηµοσίευση, σύµφωνα µε το δίκαιο 

που τη διέπει, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του για τις τρεις τουλάχιστον οικονοµικές 

χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή 
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διάρθρωση µε βάση τον τελευταίο ισολογισµό της. 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. 

 

5.2.3 Κερδοφορία 

 

Η εταιρεία πρέπει να εµφανίζει κατ’ ελάχιστον κέρδη προ φόρων τριετίας ύψους δύο 

εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ και κερδοφορία προ φόρων για τις δύο τελευταίες χρήσεις, ή 

EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών, αποτελεσµάτων και αποσβέσεων) 

τριετίας τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και θετικό EBITDA για τις δύο 

τελευταίες χρήσεις, σε ενοποιηµένη βάση ή σε ατοµική, εφόσον δεν ενοποιεί άλλες εταιρίες. 

Η προϋπόθεση της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζεται: 

i. Στους εκδότες οι οποίοι λόγω υπαγωγής τους σε ειδικό καθεστώς αδειοδότησης, 

εποπτείας, ή λειτουργίας, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α. εντός 

ορισµένου χρονικού διαστήµατος και σε αυτούς που λαµβάνουν έγκριση από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

ii.  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. 

iii.  Για την εισαγωγή συµπληρωµατικής σειράς µετοχών της ίδιας κατηγορίας µε τις ήδη 

εισηγµένες 

iv. Στους εκδότες µε κινητές αξίες δευτερογενώς εισαγόµενες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. 

µετά από απόφαση του Χ.Α. 

 

5.2.4 ∆ιασπορά 

 

Το αργότερο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου για την 

εισαγωγή, πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί επαρκής διασπορά των µετοχών στο κοινό εντός 
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της Ελληνικής επικράτειας ή της επικράτειας άλλου ή άλλων Κρατών – Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασπορά θεωρείται επαρκής στις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. 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. Για εκδότες µε 

κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον ίση ή µεγαλύτερη των επτακοσίων εκατοµµυρίων 

(700.000.000) ευρώ, κατανέµονται µετοχές κατά ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) του συνόλου των µετοχών σε επτά χιλιάδες (7.000) τουλάχιστον πρόσωπα 

από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του 

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 i και ii, είναι τριακόσια (300). 

ii.  Για την εκτίµηση της επάρκειας της διασποράς δεν λαµβάνονται υπόψη τα ποσοστά 

µετοχικού κεφαλαίου του εκδότη που κατέχουν: µέλη του ∆ιοικητικού 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 ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, εκτός αν 

πρόκειται για θεσµικούς επενδυτές ή εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών. 

iii.  Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η εισαγωγή µετοχών στην Αγορά Αξιών χωρίς να έχει 

πραγµατοποιηθεί επαρκής διασπορά, 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%). 

iv. 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, 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 
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πρέπει να κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των 

µετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή. 

 

5.2.5 Φορολογικός  Έλεγχος 

 

Η εταιρεία πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά, για όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχουν 

δηµοσιευθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης 

εισαγωγής της, πλην της τελευταίας. Αν η εταιρεία 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 ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις πλην της τελευταίας. Αν η εταιρία 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. 

 

5.2.6  ∆ηµιουργία Οµίλου 

 

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. 
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5.2.7 ∆ιορισµός Συµβούλου 

 

Η εταιρεία πρέπει να ορίσει Μέλος της Αγοράς Αξιών µε δικαίωµα παροχής υπηρεσιών 

αναδόχου σε δηµόσια προσφορά ως Ειδικό Σύµβουλο αυτού για τα δύο (2) έτη που 

ακολουθούν την αρχική εισαγωγή. Ο Ειδικός Σύµβουλος υποχρεούται: 

i. Να έχει λάβει άδεια Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή επί της σχετικής µετοχής και να 

προβαίνει στην εισαγωγή ζεύγους εντολών αγοράς και πώλησης. 

ii.  Να εκδώσει µία ανάλυση για τον εκδότη µε τη συµπλήρωση δώδεκα (12) µηνών 

διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. 

iii.  Να προβαίνει σε δύο (2) παρουσιάσεις του εκδότη ετησίως σε επενδυτές στο Χ.Α. 

 

5.2.8 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. 

 

5.2.9 Ελάχιστη Αξία Προς ∆ιάθεση 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. 
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5.3 Προϋποθέσεις Εισαγωγής Στη Εναλλακτική Αγορά 

 

Οι εταιρείες οι οποίες θα αντλήσουνε κεφάλαια µέσω της ΕΝ.Α. είναι εταιρείες που αναζητούν 

χρηµατοδότηση µε χαµηλό κόστος, αποφεύγοντας παράλληλα τις µεγάλες δαπάνες εισαγωγής 

στη χρηµατιστηριακή αγορά και το ρίσκο εισόδου σε µεγαλύτερες αγορές του Χ.Α.. Για το 

λόγο αυτό, οι προϋποθέσεις εισαγωγής στη νέα αγορά του Χρηµατιστηρίου χαρακτηρίζονται 

ως ελκυστικές. Η συγκεκριµένη αγορά είναι σαφώς πιο ευέλικτη από την κύρια αγορά του ΧΑ, 

όσον αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί µια εταιρία για να εισαχθεί σε αυτή. 

 

5.3.1 Καθαρή Θέση 

 

Η εταιρείας αρκεί να έχει καθαρή θέση µόλις 1 εκ. ευρώ (€1.000.000), σε ενοποιηµένη βάση, 

κατά το χρόνο έγκρισης της διαπραγµάτευσης των µετοχών. 

 

5.3.2 Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η εταιρεία πρέπει να έχει δηµοσιεύσει ή συντάξει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ελεγµένες 

από Ορκωτό Ελεγκτή) για τις δύο τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις που προηγούνται της 

υποβολής της αίτησης προς το Χ.Α. Ωστόσο, είναι δυνατή η εισαγωγή και µε µία οικονοµική 

χρήση κατόπιν επαρκούς τεκµηρίωσης από το Σύµβουλο Εισαγωγής. Η τελευταία πάντως 

οικονοµική κατάσταση πριν την εισαγωγή πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα.  

 

5.3.3 Φορολογικός Έλεγχος 

 

H εταιρία θα πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες πλην των δύο (2) τελευταίων 

δηµοσιευµένων οικονοµικών χρήσεων. 
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5.3.4 Τυχούσες Ζηµιές – ∆έσµευση Μετόχων 

 

Σε περίπτωση ζηµιογόνων χρήσεων, οι συσσωρευµένες ζηµίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 

50% των Ιδίων Κεφαλαίων. ∆έσµευση µετόχων µε άνω του 5% για µη µεταβίβαση των 

µετοχών για ένα (1) έτος µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης 

i. για τις start up εταιρίες και  

ii.  για εταιρίες που εντάσσονται µε τουλάχιστον δύο (2) ζηµιογόνες χρήσεις. 

 

5.3.5 ∆ιασπορά 

 

Η διασπορά θεωρείται επαρκής, εφόσον οι µετοχές που είναι αντικείµενο αιτήσεως εισαγωγής 

είναι κατανεµηµένες στο κοινό, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των µετοχών της 

ίδιας κατηγορίας και σε τουλάχιστον 50 άτοµα , κανένα από τα οποία δεν κατέχει άνω του 2% 

του συνόλου των προς διαπραγµάτευση µετοχών. 

 

5.3.6 ∆ιορισµός Συµβούλου ΕΝ.Α 

 

Υποχρεωτική ύπαρξη Συµβούλου κατά την έγκριση διαπραγµάτευσης και για δύο (2) χρόνια 

µετά. 

 

5.3.7 Καταλληλότητα Εταιρείας 

 

Την καταλληλότητα της εταιρείας βεβαιώνει και υποστηρίζει ο Σύµβουλος ΕΝ.Α. Η κατ’ 

αρχήν καταλληλότητα κρίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης του ΧΑ. Στη διαδικασία 

εισαγωγής, η εταιρία που ενδιαφέρεται να εισαχθεί στην Εναλλακτική Αγορά καταθέτει τα 

δικαιολογητικά εισαγωγής µέσω µιας εταιρίας – Συµβούλου, η οποία αφενός θα την 

κατευθύνει κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ και αφετέρου βρίσκεται δίπλα της για τα επόµενα 2 

χρόνια παρέχοντάς της συµβουλές. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει δηµιουργήσει µια 

επιτροπή, αποτελούµενη από φορείς της αγοράς, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις εισαγωγής 

εταιριών και στη συνέχεια εισηγείται την εισαγωγή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑ. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εταιρίες που θα εισαχθούν στην Εναλλακτική Αγορά 
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θα είναι πραγµατικά αξιόλογες, µε συγκεκριµένο πλάνο ανάπτυξης και έτοιµες να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις του µέλλοντος.  

 

5.4 Προϋποθέσεις Εισαγωγής Στη Αγορά Παραγώγων 

 

Τα παράγωγα θα πρέπει να πληρούν τις αναγκαίες συνθήκες καταλληλότητάς τους ως 

τυποποιηµένων µέσων συναλλαγής που αφορούν την οµαλή διεξαγωγή της διαπραγµάτευσης, 

της εκκαθάρισης και του διακανονισµού τους. Συγκεκριµένα θα πρέπει: 

α) Οι όροι της σύµβασης να είναι σαφείς και ανεπίδεκτοι παρερµηνείας και να επιτρέπουν το 

συσχετισµό της τιµής του παραγώγου µε την τιµή ή άλλο µέτρο της αξίας της υποκείµενης 

αξίας. 

β) Η τιµή ή άλλο µέτρο της αξίας της υποκείµενης αξίας να είναι αξιόπιστη και διαθέσιµη στο 

κοινό. 

γ) Να υπάρχουν επαρκείς δηµοσιευµένες πληροφορίες που επιτρέπουν την αποτίµηση της 

αξίας του παραγώγου. 

δ) Οι ρυθµίσεις για τον προσδιορισµό της τιµής διακανονισµού της σύµβασης να διασφαλίζουν 

ότι η τιµή αυτή αντικατοπτρίζει ορθά την τιµή ή άλλο µέτρο της αξίας της υποκείµενης αξίας. 

ε) Εάν ο διακανονισµός του παραγώγου απαιτεί ή επιτρέπει την παράδοση υποκείµενου τίτλου 

ή περιουσιακού στοιχείου αντί του χρηµατικού διακανονισµού να υπάρχουν κατάλληλες 

ρυθµίσεις οι οποίες να επιτρέπουν στους συµµετέχοντες στην αγορά να λαµβάνουν χρήσιµες 

πληροφορίες για την υποκείµενη αξία, καθώς και κατάλληλες διαδικασίες διακανονισµού και 

παράδοσης για την υποκείµενη αξία. 

Για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση παραγώγου το Χ.Α. συνεκτιµά:  

α) Στις περιπτώσεις Παραγώγων µε υποκείµενη αξία κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, το ΧΑ θα εξετάσει τους κανόνες 

λειτουργίας της οργανωµένης αγοράς, περιλαµβανοµένων και των κανόνων εκκαθάρισης και 

διακανονισµού που εφαρµόζονται ως προς την αγορά αυτή καθώς και την εµπορευσιµότητα 

και την διασπορά των κινητών αξιών. 

β) Στις περιπτώσεις Παραγώγων µε υποκείµενη αξία χρηµατιστηριακούς δείκτες, τους κανόνες 

διαχείρισης και υπολογισµού των τιµών των δεικτών από το οικείο χρηµατιστήριο.  

γ) Στις περιπτώσεις Παραγώγων µε υποκείµενη αξία άλλους δείκτες, πέραν των 

χρηµατιστηριακών, τους κανόνες διαχείρισης και υπολογισµού των τιµών των δεικτών από το 

φορέα που είναι αρµόδιος για την κατάρτιση, τη διαχείριση και τον υπολογισµό των τιµών του 
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σχετικού δείκτη. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχουν τα εχέγγυα για 

αµερόληπτη και βάσει αντικειµενικών κριτηρίων διαχείριση και υπολογισµό των τιµών των 

δεικτών, καθώς και να θέτουν διαδικασίες δηµοσίευσης των τιµών αυτών.  

δ) Τη ρευστότητα της υποκείµενης αξίας του παραγώγου. 

ε) Ενδεικτικά κριτήρια ως προς την καταλληλότητα της υποκείµενης αξίας (όπως όρια 

εµπορευσιµότητας ή διασποράς της ή όρια µεταβλητότητας της τιµής της, όρους διαφάνειας ως 

προς τον υπολογισµό των τιµών υποκείµενου δείκτη ή άλλης υποκείµενης αξίας) και εν γένει 

ως προς την καταλληλότητα της λειτουργίας του παραγώγου. 

στ) Kάθε άλλο ειδικό όρο που προσδιορίζει τη λειτουργία του παραγώγου, όπως ενδεικτικά τη 

διαδικασία εισαγωγής σειρών διαπραγµάτευσης ως προς το παράγωγο, τη µεθοδολογία 

υπολογισµού της ηµερήσιας τιµής εκκαθάρισης ή κλεισίµατος του παραγώγου, τους όρους 

ειδικής διαπραγµάτευσης ως προς το Παράγωγο, τη µεθοδολογία αναπροσαρµογής των 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Παράγωγο στις περιπτώσεις εταιρικών 

πράξεων ή άλλων γεγονότων που επηρεάζουν την υποκείµενη αξία και εν γένει τα 

χαρακτηριστικά του. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 

 

 

6.1 Γενικά 

 

Ο όρος θεσµικοί επενδυτές χρησιµοποιείται κατά κόρον από τους επαγγελµατίες του 

χρηµατοοικονοµικού χώρου.14 Με τον ευρύ όρο της έννοιας, θεσµικοί επενδυτές είναι οι κάθε 

είδους χρηµατοοικονοµικοί µεσάζοντες. Αυτή η ερµηνεία, διαφοροποιεί τους θεσµικούς από 

τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν χαρτοφυλάκια για τα οποία είναι οι άµεσα 

ενδιαφερόµενοι. Κατά καιρούς, όµως, η αναφορά στους θεσµικούς επενδυτές γίνεται σε πιο 

στενά πλαίσια. Έτσι, θεσµικούς επενδυτές αποτελούν τα Αµοιβαία Κεφάλαια, οι Εταιρίες 

                                                 
14 Γ. Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, (1999), Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Και Χρηµατιστηριακές Αγορές, Εκδόσεις  
Μπένου, Αθήνα, Γ Έκδοση. 
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Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι τράπεζες και κάθε ασφαλιστικό 

ταµείο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

 Οι θεσµικοί επενδυτές τα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρώσει αρκετή 

χρηµατοοικονοµική δύναµη. Οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 

(Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) όπως είναι γνωστοί στην Ευρώπη οι θεσµικοί, διαδραµατίζουν στη χώρα µας 

σηµαντικό ρόλο αποτελώντας παράγοντα ανάπτυξης της Εθνικής Οικονοµίας και της 

Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι χρηµατοοικονοµικοί ενδιάµεσοι οι οποίοι 

συλλέγουν κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές τα οποία στη συνέχεια επενδύουν σε κινητές αξίες 

ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι οργανισµοί που αντλούν τη δύναµή τους 

από τη µεγάλη αξία της συλλογικής προσπάθειας µεγάλου αριθµού επενδυτών που 

συγκεντρώνουν τις επενδύσεις τους και τις θέτουν κάτω από την επαγγελµατική διαχείριση 

αυτών των εταιρειών. Με τον τρόπο αυτό ένας πολύ µεγάλος αριθµός επενδυτών προσεγγίζει 

τη λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου και συµµετέχει σ΄ αυτές, χωρίς όµως να 

αναλαµβάνει σοβαρούς κινδύνους, χάρις στην παρουσία των Οργανισµών Συλλογικών 

Επενδύσεων. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. φροντίζουν για την αξιοποίηση των συγκεντρωµένων κεφαλαίων 

των ιδιωτών επενδυτών και την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων για τις οικονοµίες 

τους, ενώ παράλληλα διοχετεύουν στις αγορές  χρήµατος και κεφαλαίου τα διαθέσιµά τους που 

είναι πολύτιµα για τη λειτουργία τους και τα οποία διαφορετικά θα διέφευγαν σε άλλες ίσως 

µη παραγωγικές τοποθετήσεις. 

 Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. λόγω του ειδικευµένου προσωπικού που διαθέτουν, επιτυγχάνουν 

σωστότερες επενδύσεις και καλύτερα αποτελέσµατα από όσα δίνουν οι µεµονωµένες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Το προσωπικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. αποτελείται από ειδικούς επαγγελµατίες οι οποίοι 

είναι γνώστες της αγοράς, διαθέτουν επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία αλλά και τα 

κατάλληλα µέσα ώστε να ασχολούνται αποτελεσµατικά µε τη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Έτσι 

οι επενδυτές που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή τον απαραίτητο χρόνο για να 

αξιολογήσουν τις επενδυτικές επιλογές που τους παρουσιάζονται απαλλάσσονται από τη 

διοίκηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Επίσης λόγω του µεγέθους των κεφαλαίων 

που διαχειρίζονται οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. επιτυγχάνεται υψηλή διαφοροποίηση κινδύνου καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης των χρηµάτων σε διάφορες επενδύσεις. Το µεγάλο µέγεθος 

των κεφαλαίων των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. οδηγεί συνήθως και σε αποδοτικότερες αποδόσεις έναντι µιας 

µικρής επένδυσης ενός µεµονωµένου επενδυτή, χωρίς διαπραγµατευτική ισχύ και δυνατότητα. 

Εκτός της συµβολής τους στη λειτουργία και την ανάπτυξη της οικονοµίας, οι 

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. έχουν και µεγάλη κοινωνική προσφορά, δεδοµένου ότι αξιοποιούν µε ειδικά 

FUNDS τα διαθέσιµα των Ασφαλιστικών Οργανισµών, ενώ παράλληλα µε ειδικά προϊόντα και 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 61

υπηρεσίες προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες στο ασφαλιστικό σύστηµα και αποτελούν 

συµπαραστάτη του κράτους στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. Η προσφορά των 

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. αναγνωρίζεται παντού µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει συνεχώς ο αριθµός αυτών που 

καταφεύγουν στις υπηρεσίες τους. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στην Ελλάδα µε 

αποτέλεσµα την ταχύτατη ανάπτυξη αυτών των Οργανισµών τα τελευταία χρόνια. Έτσι 

σήµερα ένας πολύ µεγάλος αριθµός Ελλήνων κατέχουν µερίδια των ελληνικών Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων ή µετοχές των Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.  

 

6.2 Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ) 

 

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ) είναι ανώνυµες εταιρείες µε ελάχιστο 

µετοχικό κεφάλαιο 10.000.000 €, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση. 

Αποκλειστικός σκοπός είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Κινητές αξίες είναι 

οι µετοχές, οι οµολογίες, τα οµόλογα, τα ελληνικά πιστοποιητικά και οι τίτλοι παραστατικοί 

µετοχών εν γένει, οι τίτλοι παραστατικοί οµολογιών και λοιπών τίτλων σταθερού εισοδήµατος, 

οι τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου και 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 

καθώς και κάθε άλλη αξία που ορίζεται ως κινητή αξία µε απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αποτελούν ανώνυµες εταιρείες, των οποίων 

το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει στους επενδυτές. Οι επενδυτές δηλαδή που επιθυµούν τη 

διαχείριση των χρηµάτων τους από µία εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, θα αγοράσουν 

µετοχές της εταιρείας. Το κεφάλαιο που σχηµατίστηκε κατά την πώληση των ιδρυτικών 

µετοχών αποτέλεσε την πηγή δηµιουργίας του χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Οι µεταβολές της 

αξίας αυτών των χρεογράφων θα επηρεάζουν και την εσωτερική αξία της µετοχής της 

εταιρείας. Οι επενδυτές µε οδηγό την εσωτερική αξία της µετοχής και την απόκλιση της από τη 

χρηµατιστηριακή τιµή, θα αυξάνουν τη ζήτηση ή την προσφορά των µετοχών της εταιρείας, µε 

αποτέλεσµα και η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής να ακολουθεί την εσωτερική αξία. Οι 

Ε.Ε.Χ. είναι ΟΣΕΚΑ «κλειστού τύπου» και η είσοδος ενός προσώπου σ' αυτή τη µορφή 

συλλογικής επενδύσεως γίνεται µόνο µε την αγορά της µετοχής της εταιρίας στο 

Χρηµατιστήριο, όπως αντιστοίχως η έξοδος από αυτήν γίνεται µε την πώληση της µετοχής. 

Φυσικά τόσο η είσοδος, όσο και η έξοδος γίνεται στη χρηµατιστηριακή τιµή που 
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διαµορφώνεται εκάστοτε, η οποία µπορεί είτε να είναι υψηλότερη από την εσωτερική αξία της 

µετοχής (premium), είτε χαµηλότερη οπότε λέµε ότι η µετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε 

discount. 

 

6.2.1 Σύσταση Και Άδεια Λειτουργίας  

 

Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της Ε.Ε.Χ., απαιτείται να έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας, η οποία προϋποθέτει την ολοσχερή καταβολή του 

µετοχικού κεφαλαίου της Ε.Ε.Χ., το οποίο κατ’ ελάχιστον ορίζεται στα δέκα εκατοµµύρια 

ευρώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφαση της να αναπροσαρµόζει το ελάχιστο 

ύψος του µετοχικού κεφαλαίου. 

Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας απαιτείται δήλωση πιστωτικού ιδρύµατος, που 

είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ότι δέχεται να ενεργεί ως 

θεµατοφύλακας της Ε.Ε.Χ. αναλαµβάνοντας τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της 

Ε.Ε.Χ. Κατ’ εξαίρεση τα ρευστά διαθέσιµα της Ε.Ε.Χ., που προορίζονται για την κάλυψη των 

τρεχουσών εξόδων λειτουργίας, µπορεί να µην φυλάσσονται στο θεµατοφύλακα. Ο 

θεµατοφύλακας συνυπογράφει τους πίνακες επενδύσεων της Ε.Ε.Χ. και βεβαιώνει ότι η 

αποτίµηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ. και η εκκαθάριση των συναλλαγών 

της πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο θεµατοφύλακας 

ευθύνεται έναντι των µετόχων της Ε.Ε.Χ. για κάθε αµέλεια ως προς την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του. Η Ε.Ε.Χ. µπορεί να αντικαθιστά το θεµατοφύλακα ύστερα από άδεια της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αν ο θεµατοφύλακας επιθυµεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του, 

οφείλει να ειδοποιήσει πριν από τρεις τουλάχιστον µήνες την Ε.Ε.Χ.. Τα στοιχεία του 

χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ. παραδίδονται από το θεµατοφύλακα που αντικαταστάθηκε στο νέο 

θεµατοφύλακα βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να εξετάσει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας Ε.Ε.Χ. µέσα σε τρεις µήνες από την προσήκουσα υποβολή της. Για κάθε 

τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Ε.Χ. και κάθε µεταβολή του µετοχικού της κεφαλαίου 

απαιτείται προηγούµενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ η Ε.Ε.Χ. είναι 

υποχρεωµένη να παρέχει αρκετές πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως και να 

γνωστοποιεί τα στοιχεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου της και των διευθυντικών 

στελεχών της και κάθε µεταβολή των εν λόγω προσώπων. 
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6.2.2 Φορολογικές ∆ιατάξεις Των Ε.Ε.Χ. 

 

Οι Α.Ε.Ε.Χ. απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, εισφοράς, 

δικαιώµατος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου επί του 

κεφαλαίου τους, µε εξαίρεση το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, το φόρο προστιθέµενης αξίας 

και τα τέλη ή τις εισφορές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

από την ηµεδαπή ή αλλοδαπή, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και δεν υπόκεινται 

σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους οµολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει µε 

την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί 

τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των 

τοκοµεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου για τα εισοδήµατα αυτά. 

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής 

του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου 

παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόµενου 

κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου των 

επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Σε περίπτωση µεταβολής του 

Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη 

ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του 

επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των µετόχων.  

Οι πράξεις σύστασης, το καταστατικό των Α.Ε.Ε.Χ. και οι εκδιδόµενες από αυτές µετοχές 

απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, εισφοράς, δικαιώµατος ή 

οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου, εξαιρουµένων των φόρων 

συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου προστιθέµενης αξίας και των τελών ή των εισφορών 

προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
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6.2.3 Επενδυτικά Όρια Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

 

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου απαγορεύεται να τοποθετήσουν πάνω από δέκα τοις 

εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε κινητές αξίες και σε µέσα 

χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι του τριάντα 

πέντε τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ. σε κινητές αξίες και σε 

µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν 

εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος - µέλος ή από τρίτα κράτη ή από δηµόσιο διεθνή 

οργανισµό στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - µέλη. Το σύνολο των 

επενδύσεων της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται να αυξηθεί µέχρι το εκατό τοις εκατό της 

τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ., εφόσον αυτή κατέχει κινητές αξίες και µέσα 

χρηµαταγοράς που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που 

ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του 

χαρτοφυλακίου της. Η Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις 

εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε: 

α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή σε µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν 

οργανισµό και 

β) να αναλαµβάνει κινδύνους από θέσεις σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα µε αντισυµβαλλόµενο τον οργανισµό αυτόν. 

Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν 

οργανισµό και οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία έχουν ως 

υποκείµενη αξία κινητές αξίες του εν λόγω οργανισµού δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά 

το τριάντα πέντε τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ.. Η έκθεση 

κινδύνου ως προς έναν αντισυµβαλλόµενο, στον οποίο εκτίθεται η Ε.Ε.Χ. κατά τη διενέργεια 

πράξης εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 

της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ., όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι 

πιστωτικό ίδρυµα και το πέντε τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ. 

σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Η Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις 

εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε κινητές αξίες και σε µέσα χρηµαταγοράς 

των εταιριών του ίδιου οµίλου. 

Η Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό: 

α) των µετοχών είτε µε δικαίωµα ψήφου είτε χωρίς δικαίωµα ψήφου ενός εκδότη, 

β) του συνόλου των οµολόγων ενός εκδότη, 
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γ) των µέσων χρηµαταγοράς ενός εκδότη, 

δ) των µεριδίων ενός αµοιβαίου κεφαλαίου ή ενός άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων. 

Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου αυτού όταν η Ε.Ε.Χ. ασκεί δικαιώµατα 

που συνδέονται µε κινητές αξίες ή µε µέσα χρηµαταγοράς που κατέχει ή όταν η υπέρβαση των 

ορίων είναι αποτέλεσµα συγχώνευσης εταιρειών. Η Ε.Ε.Χ. υποχρεούται να εκποιήσει ότι 

απέκτησε καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις διατάξεις του άρθρου αυτού µέσα σε 

τρεις µήνες από την απόκτηση του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Ε.Ε.Χ. υποχρεούται να 

εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στο άρθρο αυτό µέσα σε πέντε 

εργάσιµες ηµέρες από την απόκτηση του. Επίσης δεν επιτρέπεται ο συνολικός κίνδυνος από 

θέσεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο της 

Ε.Ε.Χ. να υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της. Η έκθεση κινδύνου 

υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα αξία των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.Χ., τον 

κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και το διαθέσιµο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφαση της να ρυθµίζει λεπτοµέρειες ή 

τεχνικά θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

 

6.3 Αµοιβαία Κεφάλαια 

 

Το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων που αποτελείται από κινητές 

αξίες και µετρητά, τα οποία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα, τους. Η ισότιµη 

συµµετοχή των µεριδιούχων στα κέρδη ή τις ζηµιές που προκύπτουν από τη διαχείριση της 

περιουσίας αυτής, δηλαδή του κεφαλαίου, εξηγεί την έννοια του αµοιβαίου, ενώ ο όρος 

κεφάλαιο αναφέρεται στο σύνολο του ποσού που συγκεντρώνεται από τους επενδυτές. Το 

σύνολο του χαρτοφυλακίου και των µετρητών του αµοιβαίου κεφαλαίου, αποτελεί το 

ενεργητικό του. ∆ηλαδή καθηµερινά υπολογίζονται οι τιµές των οµολόγων, οι τόκοι, τα 

µετρητά, οι µετοχές, το συνάλλαγµα κλπ. και αθροίζονται για να προκύψει το ενεργητικό. Η 

αξία του ενεργητικού µεταβάλλεται τόσο από την διακύµανση της αξίας των επενδύσεων όσο 

και από τις συµµετοχές και εξαγορές της κάθε ηµέρας. Το ενεργητικό του αµοιβαίου 

κεφαλαίου χωρίζεται σε µερίδια των οποίων οι κάτοχοι αυτών ονοµάζονται µεριδιούχοι. 

 Ο επενδυτής  που επιθυµεί να αγοράσει κάποια µερίδια ενός αµοιβαίου κεφαλαίου θα 

καταβάλει την καθαρή τιµή (εσωτερική αξία κάθε µεριδίου) προσαυξηµένη µε την προµήθεια 

διάθεσης. Η ρευστοποίηση επίσης θα πραγµατοποιηθεί στην τιµή εξαγοράς (εσωτερική αξία 

κάθε µεριδίου) µειωµένη µε την προµήθεια εξαγοράς. Οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς, 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 66

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου. Η 

καθαρή τιµή του αµοιβαίου κεφαλαίου προκύπτει από τη διαίρεση της διαφοράς του 

ενεργητικού µείον τις υποχρεώσεις διά του συνολικού αριθµού των µεριδίων που βρίσκονται 

σε κυκλοφορία, µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Οι πωλήσεις και εξαγορές µεριδίων του 

αµοιβαίου κεφαλαίου, δεν επηρεάζουν την εσωτερική αξία κάθε µεριδίου, καθώς ταυτόχρονα 

µε την αύξηση ή µείωση του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, πραγµατοποιείται 

ανάλογη αύξηση ή µείωση του αριθµού των µεριδίων. Η εσωτερική αξία του µεριδίου 

επηρεάζεται από την καθηµερινή διακύµανση των αποδόσεων των τίτλων του χαρτοφυλακίου 

και των καταθέσεων.  Τα Αµοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκο αλλά κέρδος και το κέρδος 

µετριέται σαν απόδοση και δεν είναι τίποτα άλλο από την αύξηση που έχει επιτευχθεί στα 

χρήµατα του µεριδιούχου δηλαδή η διαφορά στην τιµή καθώς και το µέρισµα που λαµβάνει 

κάθε χρόνο. 

Τα Αµοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται σε κατηγορίες, έτσι ώστε να υπάρχει 

αντιστοιχία µεταξύ της ονοµασίας κάθε Α/Κ, του σκοπού που αναφέρεται στον κανονισµό του 

και της σύνθεσης του ενεργητικού του. Έτσι, υπάρχουν µετοχικά Α/Κ (εσωτερικού ή 

εξωτερικού), οµολογιακά (επενδύουν κυρίως σε µακροχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήµατος 

και όχι άνω του 10% σε µετοχές), διαθεσίµων (επενδύουν κυρίως σε προϊόντα χρηµαταγοράς, 

δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και όχι άνω του 10% σε µετοχές), µικτά 

(συνδυάζουν επενδύσεις των προηγούµενων κατηγοριών) ή ειδικού τύπου (επενδύουν κυρίως 

σε ειδικού τύπου επενδυτικά προϊόντα και τουλάχιστον 10% σε τίτλους σταθερού 

εισοδήµατος). 

Τα αµοιβαία κεφάλαια έχουν γνωρίσει σηµαντική αποδοχή και αναγνώριση από το 

επενδυτικό κοινό. Ο θεσµός των αµοιβαίων κεφαλαίων οφείλει τη επιτυχία που σηµειώνει, 

στην αµοιβαία σχέση εµπιστοσύνης που δηµιουργείται µεταξύ του επενδυτή και της 

διαχειρίστριας εταιρίας, η οποία εξασφαλίζει για τους επενδυτές σηµαντικά πλεονεκτήµατα. 

Το σηµαντικότερο από όλα τα πλεονεκτήµατα των αµοιβαίων κεφαλαίων έγκειται στο γεγονός 

ότι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου πραγµατοποιείται από µια ανώνυµη εξειδικευµένη 

εταιρεία, µε αποκλειστικό της σκοπό την διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων. Επιπλέον το 

αµοιβαίο κεφάλαιο λόγω του ύψους των κεφαλαίων που διαχειρίζεται έχει σηµαντική 

διαπραγµατευτική δύναµη, πετυχαίνοντας πιο ευνοϊκούς όρους στην αγορά και πώληση 

αξιόγραφων, αλλά και στην τοποθέτηση κεφαλαίων στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, σε 

σύγκριση µε τους µεµονωµένους επενδυτές. Παράλληλα, τα αµοιβαία κεφάλαια παρέχουν στους 

επενδυτές την δυνατότητα να επενδύσουν σε αξιόγραφα διαφορετικού τύπου, σε διάφορες 

αγορές, σε τοποθετήσεις χαµηλού ή υψηλού κινδύνου. Τα αµοιβαία κεφάλαια παρέχουν την 
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δυνατότητα στον επενδυτή να συµµετάσχει σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µε ένα 

σχετικό µικρό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που επέλεγε να επενδύσει µεµονωµένα, τότε η επίτευξη 

διασποράς στο χαρτοφυλάκιο του, θα απαιτούσε αγορά πολλών διαφορετικών τίτλων και συνεπώς 

σηµαντικό ύψος κεφαλαίου.  Επίσης, η επένδυση σε αµοιβαίο κεφάλαιο δίνει την δυνατότητα 

άµεσης ρευστοποίησης, καθώς η ΑΕ∆ΑΚ υποχρεούται από τον νόµο να προβεί στην εξαγορά 

των µεριδίων που επιθυµεί να ρευστοποιήσει ο επενδυτής. Ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να 

παρακολουθεί την πορεία της επένδυσης του εύκολα, καθώς η αποτίµηση της περιουσίας του είναι 

καθηµερινή και οι τιµές των µεριδίων δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο. Η νοµοθεσία ορίζει 

αυστηρά τις υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης και θέτει σαφείς όρους στον τρόπο που τα 

αµοιβαία κεφάλαια τοποθετούν τα χρήµατα των επενδυτών. Ολοκληρώνοντας, εξασφαλίζονται η 

διασφάλιση και η φύλαξη της περιουσίας του αµοιβαίου κεφαλαίου από τον θεµατοφύλακα, ενώ οι 

δραστηριότητες των εταιρειών διαχείρισης ελέγχονται από τα αρµόδια ελεγκτικά και εποπτικά 

όργανα. Οι τίτλοι των µεριδίων, µπορούν να δοθούν ως ενέχυρο για την λήψη δανείου ή να 

κληρονοµηθούν και να µεταβιβαστούν µεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και δευτέρου 

βαθµού σε ευθεία γραµµή. Τέλος οι επενδυτές ωφελούνται από την τοποθέτηση τους σε ένα 

αµοιβαίο κεφάλαιο από τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις. 

 

6.3.1 Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.) 

 

Η Α.Ε.∆.Α.Κ. είναι ανώνυµη εταιρεία που συνιστάται µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση 

ενός ή περισσοτέρων αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι Α.Ε.∆.Α.Κ., επενδύουν συλλογικά σε κινητές 

αξίες κεφάλαια που συγκεντρώνουν από τι κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην 

αρχή κατανοµής κινδύνων, και τα µερίδια τους, µετά από αίτηση των κοµιστών, εξαγοράζονται 

ή εξοφλούνται, άµεσα ή έµµεσα, µε στοιχεία ενεργητικού των εταιριών αυτών. Οι ΑΕ∆ΑΚ 

όπως και οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (EEX) συγκαταλέγονται στους θεσµικούς 

επενδυτές, καθώς συγκεντρώνουν και διαχειρίζονται κεφάλαια από πολλούς διαφορετικούς 

επενδυτές. Μόνο οι εγκεκριµένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Α.Ε.∆.Α.Κ. µπορούν να 

συγκροτούν Αµοιβαία Κεφάλαια αφού αποδείξουν την ικανότητά τους στις επενδύσεις και την 

ύπαρξη ειδικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι δε δραστηριότητες τους ελέγχονται άµεσα από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.∆.Α.Κ. καταβάλλεται ολοσχερώς σε µετρητά και έχει 

ελάχιστο ύψος ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ. Οι µετοχές της 

Α.Ε.∆.Α.Κ. είναι ονοµαστικές και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
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σε οργανωµένη αγορά. Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.∆.Α.Κ. υπερβαίνει τα 

διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ τότε η Α.Ε.∆.Α.Κ. οφείλει να αυξήσει τα 

ίδια κεφάλαια της µε πρόσθετο ποσό. Το πρόσθετο ποσό θα αντιστοιχεί στο 0,02% του ποσού 

κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.∆.Α.Κ. υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα 

εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. δεν υποχρεούται στην καταβολή πρόσθετου 

ποσού όταν το σύνολο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου της και του πρόσθετου ποσού 

υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ. Το πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) 

τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.∆.Α.Κ. πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύµατα ή και πιστωτικούς συνεταιρισµούς, σε µία ή περισσότερες Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή 

ασφαλιστικές εταιρείες, σε µία ή περισσότερες εταιρείες συµµετοχών καθώς και σε ένα ή 

περισσότερα ασφαλιστικά ταµεία που έχουν ελάχιστο ύψος αποθεµατικού τρία εκατοµµύρια 

(3.000.000) ευρώ. 

Οι κύριες λειτουργίες των Α.Ε.∆.Α.Κ. είναι οι εξής: 

• η διαχείριση επενδύσεων, 

• η 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 

• η διαφήµιση του αµοιβαίου κεφαλαίου και η προώθηση των µεριδίων του. 

Κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Α.Ε.∆.Α.Κ. µπορεί να παρέχει, 

επιπρόσθετα, και τις άλλες υπηρεσίες όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταµεία, η παροχή 

επενδυτικών συµβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα καθώς και η 

φύλαξη και η διοικητική διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. 

 

6.3.2 Σύσταση Και Άδεια Λειτουργίας  

 

Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της Α.Ε.∆.Α.Κ., , απαιτείται να έχει χορηγηθεί από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια 
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λειτουργίας σε Α.Ε.∆.Α.Κ. εφόσον αυτή έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική της 

διοίκηση στην Ελλάδα. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και η άδεια σύστασης η 

Α.Ε.∆.Α.Κ. µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες της. Με την αίτηση για τη χορήγηση της 

άδειας λειτουργίας υποβάλλεται επιχειρηµατικό σχέδιο και έκθεση σχετικά µε την οργανωτική 

διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της Α.Ε.∆.Α.Κ.. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση των αµοιβαίων κεφαλαίων που 

διαχειρίζεται η Α.Ε.∆.Α.Κ., απαιτεί από αυτήν ότι: 

α) θα διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθµίσεις 

ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδοµένων, καθώς και 

κατάλληλους εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου που περιλαµβάνουν, ειδικότερα, κανόνες για 

τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της και για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων 

σε χρηµατοπιστωτικά µέσα µε σκοπό την επένδυση ιδίων κεφαλαίων της και θα εξασφαλίζουν, 

µεταξύ άλλων, ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συµµετέχει το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι 

δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσης της, των συναλλασσοµένων, του χαρακτήρα της, καθώς 

και του τόπου και του χρόνου πραγµατοποίησης της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού των 

αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Α.Ε.∆.Α.Κ. επενδύονται σύµφωνα µε τον κανονισµό 

τους και τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και 

β) θα διαθέτει δοµή και οργάνωση τέτοια ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος ζηµίας των 

συµφερόντων των αµοιβαίων κεφαλαίων ή των πελατών της από συγκρούσεις συµφερόντων 

µεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, µεταξύ δύο πελατών της, µεταξύ ενός πελάτη και 

ενός αµοιβαίου κεφαλαίου ή µεταξύ δύο αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Προκειµένου να λάβει την άδεια σύστασης του αµοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε.∆.Α.Κ. 

υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω: 

α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, το 

οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων 

(1.200.000) ευρώ.  

β) Κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπογεγραµµένο από την Α.Ε.∆.Α.Κ. και το 

θεµατοφύλακα. 

γ) ∆ήλωση πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να 

κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί 

καθήκοντα θεµατοφύλακα του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η φύλαξη των στοιχείων του 

ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ανατίθεται από την Α.Ε.∆.Α.Κ., σε ένα θεµατοφύλακα. 

Ο θεµατοφύλακας εκτελεί καθήκοντα ταµία του αµοιβαίου κεφαλαίου σύµφωνα µε τις οδηγίες 
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της Α.Ε.∆.Α.Κ. εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς το νόµο και τον κανονισµό του αµοιβαίου 

κεφαλαίου, η δε Α.Ε.∆.Α.Κ. οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των οδηγιών της από 

το θεµατοφύλακα. Ο θεµατοφύλακας συνυπογράφει τον κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, 

τις εκθέσεις και τις καταστάσεις και εξασφαλίζει ότι: 

α) η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή της αξίας των εξαγοραζόµενων 

µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου και η ακύρωση τους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος νόµου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και 

του κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου, 

β) η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, ο 

υπολογισµός της καθαρής αξίας των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου και η διανοµή των 

κερδών προς τους µεριδιούχους του πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος νόµου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και του κανονισµού 

του αµοιβαίου κεφαλαίου και 

γ) το τίµηµα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του αµοιβαίου 

κεφαλαίου καταβάλλεται προς αυτόν µέσα στις συνήθεις προθεσµίες. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια σύστασης του αµοιβαίου κεφαλαίου 

εφόσον έχει εγκρίνει την Α.Ε.∆.Α.Κ., το θεµατοφύλακα και τον κανονισµό του αµοιβαίου 

κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για τη χορήγηση της άδειας 

σύστασης του αµοιβαίου κεφαλαίου ελέγχεται η νοµιµότητα του κανονισµού του, η νόµιµη 

σύνθεση του ενεργητικού του και η επαρκής µέριµνα για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των 

µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου.  

 

6.3.3 Φορολογικές ∆ιατάξεις Των Α.Ε.∆.Α.Κ. 

 

Η Α.Ε.∆.Α.Κ. υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα 

τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόµενου ως ακολούθως: 

α) για αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων άνευ προσαυξήσεως, 

β) για οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της µονάδας (0,25), 

γ) για µικτά αµοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της µονάδας (0,5), 

δ) για µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αµοιβαίων πλην των 

αναφερόµενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά µία (1) µονάδα. 
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Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του 

αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρµόδια ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του 

επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και 

για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς 

ή της κατάταξης του αµοιβαίου κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου 

ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Με την καταβολή του φόρου 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αµοιβαίου κεφαλαίου και των µεριδιούχων του. 

 

6.3.4 Επενδυτικά Όρια Ανώνυµων Εταιρειών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων  

 

Η νοµοθεσία προβλέπει κάποια όρια όσον αφορά τις επενδύσεις που µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν οι Α.Ε.∆.Α.Κ. Συγκεκριµένα επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι δέκα τοις 

εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα 

της χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη. Ωστόσο, επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι του τριάντα 

πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες 

και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν 

εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος µέλος ή από τρίτα κράτη. Επίσης είναι σύννοµη η 

τοποθέτηση µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου 

κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους 

έχει επενδύσει ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. 

Ο περιορισµός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις. 

Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) 

του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα. Επιτρέπεται η 

τοποθέτηση µέχρι του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου 

κεφαλαίου σε οµολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την καταστατική του 

έδρα σε κράτος µέλος και υπόκειται δια νόµου σε ειδικό καθεστώς δηµόσιας εποπτείας που 

επιτρέπει την προστασία των οµολογιούχων. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προέρχονται από την 

έκδοση των οµολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται κατά το νόµο σε στοιχεία του 

ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλη τη διάρκεια των οµολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις 

απαιτήσεις που απορρέουν από τις οµολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής 

εκ µέρους του εκδότη, θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του 

αρχικού κεφαλαίου και των δεδουλευµένων τόκων. 
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6.4 Οι ασφαλιστικές εταιρίες και τα ασφαλιστικά ταµεία 

 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν και προτείνουν ποικίλα προϊόντα, όπως ασφάλισης, 

συνταξιοδοτικά ή επενδυτικά προγράµµατα. Στην πράξη όµως ο τρόπος µε τον οποίο 

λειτουργεί µια ασφαλιστική εταιρία ή ένα ασφαλιστικό ταµείο είναι προκαθορισµένος. Οι 

ασφαλισµένοι καταβάλλουν εισφορές στο ταµείο τους ή/και ενδεχοµένως σε κάποια 

ασφαλιστική εταιρία. Οι εισφορές αυτές στη συνέχεια επενδύονται σε µετοχές χαµηλού 

κινδύνου, σε οµόλογα ή σε κάποια Αµοιβαία Κεφάλαια, προσφέροντας έτσι µια ικανοποιητική 

απόδοση µακροπρόθεσµα. Χρησιµοποιώντας αυτά τα κεφάλαια, οι εταιρίες ή τα αντίστοιχα 

ταµεία µπορούν να καλύψουν τυχόν αποζηµιώσεις των ασφαλισµένων, αλλά και παράλληλα 

να τους εγγυηθούν ένα σταθερό εισόδηµα έπειτα από κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή 

(συνταξιοδοτικά προγράµµατα). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι 

µια επένδυση που συνενώνει τα χρήµατα κάποιου ιδιώτη µε τα χρήµατα πολλών άλλων 

ανθρώπων που έχουν παρόµοιους επενδυτικούς στόχους. Επαγγελµατίες διαχειριστές, 

χρησιµοποιούν αυτό το σύνολο χρηµάτων για να επενδύσουν σε διάφορες αξίες που κρίνουν 

ότι θα έχουν συγκεκριµένα οικονοµικά αποτελέσµατα. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια συγκροτούνται 

και λειτουργούν κάτω από την ευθύνη των Εταιριών ∆ιαχειρίσεως, τις οποίες ιδρύουν (βασικοί 

µέτοχοι) Τράπεζες ή µεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια µπορούν να 

αποτελέσουν µια ικανοποιητική συνταξιοδοτική επενδυτική επιλογή επειδή προσφέρουν 

επαγγελµατική διαχείριση και διασπορά κινδύνου. Σε ότι αφορά τα δηµόσια ασφαλιστικά 

ταµεία, µέχρι πρόσφατα επιτρεπόταν η επένδυση σε εταιρίες του ∆ηµοσίου και σε κρατικές 

οµολογίες. Τώρα είναι δυνατή η ανάθεση διαχείρισης των κεφαλαίων σε κάποια τράπεζα ή 

επενδυτική εταιρία. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 

1990. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

7.1 Σχεδιασµός Και Μεθοδολογία Της Έρευνας 

 

Με την παρούσα έρευνα γίνεται µια προσπάθεια µελέτης της εξέλιξης της κεφαλαιαγοράς στην 

Ελλάδα από το έτος 1990, εξετάζοντας την ελληνική νοµοθεσία που άπτεται σε θέµατα 

κεφαλαιαγοράς, ενώ παράλληλα ερευνάται εάν οι νέοι νόµοι επηρέασαν θετικά την πορεία του 

γενικού δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η έρευνα µας αφορούσε τόσο τους νέους νόµους 

όσο και υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγµατα, αποφάσεις της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελική ανάλυση περιλαµβάνει όµως 

µόνο όσες αλλαγές συνέβησαν στην ελληνική νοµοθεσία και θεωρήθηκαν ικανές να 

επηρεάσουν το επενδυτικό κοινό στην απόφαση τους εάν θα προχωρήσουν σε επενδύσεις στο 

Χ.Α. ή όχι. Κατόπιν της ανάλυσης της νοµοθεσίας που αφορά θέµατα της αγοράς κεφαλαίου, 

ερευνάται η συµβολή της συγκεκριµένης νοµοθεσίας στην πορεία του γενικού δείκτη. Η 

έρευνα πραγµατοποιείται µε την βοήθεια διαγραµµάτων της πορείας του γενικού δείκτη όπου 

εξετάζεται εάν µε την ψήφιση ενός νόµου, ενός Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή µιας υπουργικής 

απόφασης, παρατηρείται αλλαγή της υπάρχουσας πορείας του γενικού δείκτη. Επικουρικά 

χρησιµοποιούνται πίνακες µε τα απόλυτα µεγέθη των ηµερησίων διακυµάνσεων του γενικού 

δείκτη ώστε να εξεταστεί εάν οι µεταβολές που παρατηρούνται είναι σηµαντικές. Τέλος, σε 

κάθε χρονικό διάστηµα που λαµβάνει χώρα κάποια νοµοθετική αλλαγή, εξετάζουµε τις 

συνθήκες που επικρατούν τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ελληνική επικράτεια και οι 

οποίες µπορεί να επηρεάζουν την πορεία του γενικού δείκτη, όπως µια διεθνής 

χρηµατοπιστωτική κρίση, ένας πόλεµος ή η εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών της 

ελληνικής οικονοµίας και των µεγάλων οικονοµιών του κόσµου. Για την εξαγωγή των 
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καλύτερων δυνατών συµπερασµάτων στην εξέταση µας συµπεριλαµβάνουν και στοιχεία από 

το ελληνικό χρηµατιστήριο όπως ο καθηµερινός όγκος συναλλαγών, η εισαγωγή νέων 

εταιρειών στο χρηµατιστήριο, η άντληση των κεφαλαίων από τις νέες εταιρείες αλλά και τις 

ήδη εισαγµένες, ο αριθµός των ενεργών κωδικών (επενδυτών) και η αντιστοιχία ελλήνων και 

ξένων επενδυτών.     

 

7.2 Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 11596/Β 216/28.2.1990, Για 

Τη Λειτουργία Αποθετηρίου Ονοµαστικών Τίτλων Στο Χ.Α.Α.  

 

Σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΘΟ 11596/Β 216/28.2.1990 επιτρέπεται η λειτουργία 

αποθετηρίου ονοµαστικών τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, στο οποίο θα 

κατατίθενται και φυλάσσονται ύστερα από αίτηµα του αποκτώντος οι ονοµαστικοί τίτλοι που 

αποτελούν αντικείµενο χρηµατιστηριακής συναλλαγής στο Χ.Α.Α. και θα πραγµατοποιείται το 

έργο της εκκαθαρίσεως των χρηµατιστηριακών συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Για τις µετοχές που κατατίθενται στο αποθετήριο τίτλων εκδίδεται αποθετήριο 

έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ιδιότητα του µετόχου όπου κατά την ισχύουσα νοµοθεσία 

απαιτείται η κατάθεση των τίτλων των µετοχών. Η ενηµέρωση του εκδιδοµένου αποθετηρίου 

εγγράφου συνεπάγεται τη µεταβίβαση, ολική ή µερική, των µετοχών που αντιπροσωπεύει. Τα 

αποθετήρια έγγραφα έχουν ισχύ για µετοχές οι οποίες αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµατεύσεως και δε θίγονται από τυχόν µεταβολές των αναφεροµένων σ’ αυτά τίτλων. 

 Στην περίπτωση που πραγµατοποιείται συναλλαγή επί ονοµαστικών τίτλων και ο 

αγοραστής επιθυµεί την κατάθεση των µετοχών στο αποθετήριο τίτλων, τότε υποβάλλεται 

σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του χρηµατιστηρίου, δια µέσου ενός µέλους του 

χρηµατιστηρίου. Κατόπιν η αρµόδια υπηρεσία του χρηµατιστηρίου ενηµερώνει τις εταιρείες, 

των οποίων οι µετοχές µεταβιβάζονται ώστε να προχωρήσουν και αυτές στην ενηµέρωση των 

βιβλίων των µετόχων µε βάση τα νέα στοιχεία. Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται µε την έκδοση 

κατάστασης στην οποία αναφέρονται τα εξής:15 

• Ονοµατεπώνυµο του προηγούµενου κατόχου, πωλητή. 

• Ονοµατεπώνυµο και λοιπά στοιχεία του αγοραστή. 

                                                 
15 Μιχάλη Ρ. Τσιµπρή, (1997), Η Νοµοθεσία Της Κεφαλαιαγοράς, Συλλογή – Κωδικοποίηση, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σακκουλά, Β΄ Έκδοση. 
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• Η επωνυµία της εταιρείας, ο αριθµός και το είδος των µετοχών που 

κατατίθενται στο αποθετήριο. 

• Οι αριθµοί των µετοχών και ο αριθµός του αποθετηρίου εγγράφου. 

Η αρµόδια υπηρεσία του χρηµατιστηρίου θα εκδώσει για τον αγοραστή το αποθετήριο 

έγγραφο, το οποίο τυπώνεται εις διπλούν. Το αποθετήριο έγγραφο υπογράφεται από δύο 

εξουσιοδοτηµένους προς τούτο από το διοικητικό συµβούλιο του χρηµατιστηρίου υπαλλήλους 

του, τον κάτοχο αυτού, σε περίπτωση µεταβιβάσεως των αναφεροµένων σ’ αυτό ονοµαστικών 

µετοχών, ως και από το µέλος του χρηµατιστηρίου που µεσολαβεί για τη µεταβίβαση και 

βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του µεταβιβάζοντος. Τα αντίγραφα των αποθετηρίων 

εγγράφων φυλάσσονται στο αρχείο του χρηµατιστηρίου κατά εταιρεία. 

Οι ονοµαστικές µετοχές που θα συγκεντρώνονται στο χρηµατιστήριο και για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί αποθετήρια έγγραφα, θα σφραγίζονται µε ειδική σφραγίδα και θα υπογράφονται 

από αρµόδιο υπάλληλο του χρηµατιστηρίου, θα ταξινοµούνται κατά εταιρεία και θα 

κατατίθενται προς φύλαξη στο αποθετήριο σε ειδικούς χώρους εντός ή εκτός του 

χρηµατιστηρίου. Οι ονοµαστικές µετοχές που κατατίθενται στο αποθετήριο του 

χρηµατιστηρίου και για τις οποίες εκδίδονται αποθετήρια έγγραφα δε µεταβιβάζονται παρά 

µόνο κατόπιν αιτήσεως του κοµιστή του αποθετηρίου εγγράφου προς το Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών και προσκοµίσεως αυτού. 

Στις περιπτώσεις αυξήσεων κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών ο αποκτών τις νέες 

µετοχές, εφόσον έχει και τις προηγούµενες µετοχές του στο αποθετήριο τίτλων, µπορεί να 

ζητήσει για τις µονάδες διαπραγµατεύσεως µέσω ενός µέλους του Χρηµατιστηρίου να τις 

καταθέσει στο αποθετήριο και να εκδοθεί αποθετήριο έγγραφο στο όνοµα, του το οποίο και θα 

παραλάβει καταβάλλοντας τα έξοδα του αποθετηρίου. 

Στην περίπτωση µεταβίβασης µετοχών ήδη κατατεθειµένων στο αποθετήριο τίτλων, οι 

ονοµαστικές µετοχές που έχουν ήδη κατατεθεί στο αποθετήριο τίτλων και για τις οποίες 

υπάρχουν αντίστοιχα αποθετήρια έγγραφα, µεταβιβάζονται µε την κατάθεση του αποθετηρίου 

εγγράφου στην αρµόδια υπηρεσία του χρηµατιστηρίου από το µέλος αυτού που µεσολάβησε 

για την πώληση. 
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7.2.1 Η Επιρροή Της Απόφασης 11596/Β 216/28.2.1990, Στην Πορεία Του 

Γενικού ∆είκτη Του Χρηµατιστηρίου 

 

Στις 28/2/1990, σύµφωνα µε την απόφαση 11596/Β 216 του Υπουργείου Οικονοµίας, 

επιτρέπεται η λειτουργία αποθετηρίου ονοµαστικών τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 7.1, αποτελεί ένα 

σηµείο καµπής της γραµµής που απεικονίζει την πορεία του γενικού δείκτη. Ενώ τις 

προηγούµενες τέσσερις ηµέρες το χρηµατιστήριο κινούνταν πτωτικά, στις 28/2/1990 και για 

τις επόµενες δέκα ηµέρες, ο Γενικός ∆είκτης παρουσιάζει καθηµερινή αύξηση.  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 18/2/1990 ΕΩΣ 8/3/1990 

 

Η απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την έναρξη λειτουργίας του αποθετηρίου 

ονοµαστικών τίτλων ήταν µια σηµαντική εξέλιξη στην προσπάθεια της αύξησης της 

δηµοτικότητας του ελληνικού χρηµατιστηρίου και ως τέτοια φαίνεται ότι ερµηνεύτηκε από 

τους επενδυτές. Η συγκεκριµένη απόφαση έβαλε τα θεµέλια για την αποτελεσµατική 
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οργάνωση του χρηµατιστηρίου και των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται σε αυτό, 

µειώνοντας παράλληλα το κόστος και το χρόνο υλοποίησης των συναλλαγών. 

Σε ασφαλέστερα συµπεράσµατα θα οδηγηθούµε µε τη µελέτη του διαγράµµατος 7.2, 

στο οποίο απεικονίζεται η διακύµανση του γενικού δείκτη ολόκληρο το έτος 1990. Στην αρχή 

του χρόνου ο γενικός δείκτης βρισκόταν στις  460,68 µονάδες και την ηµέρα λήψης της 

απόφασης από το Υπουργείο Οικονοµικών ο γενικός δείκτης ήταν στις  595,36 µονάδες. Το 

επόµενο τρίµηνο ο γενικός δείκτης σηµείωσε αξιοπαρατήρητη αύξηση αγγίζοντας στις 

5/7/1990 τις 1.684,31 µονάδες. Το κλείσιµο του έτους βρήκε το γενικό δείκτη στις 932 

µονάδες, σηµαντικά όµως αυξηµένο από τις 28/2 καθώς και από την αρχή του χρόνου. Η 

πτώση του γενικού δείκτη µετά τον Ιούλιο, ερµηνεύεται και από την αστάθεια που προκάλεσε 

διεθνώς η εισβολή Ιρακινών στρατευµάτων στο Κουβέιτ τον Αύγουστο του 1990. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1990 ΕΩΣ 31/12/1990 

 

Η απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών στις 28/2/1990, φαίνεται ότι συνέβαλε στην ύπαρξη 

ενός κλίµατος εµπιστοσύνης των επενδυτών προς το ελληνικό χρηµατιστήριο. Μαζί µε τους 

Έλληνες επενδυτές, επέστρεψαν στο Χ.Α.Α και οι ξένοι επενδυτές οι οποίοι είχαν συνέλθει 
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από τη διεθνή κρίση του 1987. Το έτος 1990, εισήχθησαν στο χρηµατιστήριο πολλές νέες και 

δυναµικές εταιρείες, αυξάνοντας τον αριθµό των εισηγµένων σε 140 από 119 στην Κύρια 

Αγορά ενώ και ο καθηµερινός τζίρος των συναλλαγών σηµείωσε σηµαντική αύξηση, γεγονότα 

που εξηγούν και την µεγάλη αύξηση του δείκτη από την αρχή της χρονιάς. 

 

7.3 Νόµος 1892/1990 Για Τη Σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων 

Τίτλων (Α.Ε.Α.Τ.) 

 

Το επόµενο βήµα της απόφασης  11596/Β 216/28.2.1990 σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η 

λειτουργία αποθετηρίου ονοµαστικών τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ήταν η 

ίδρυση της Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (Α.Ε.Α.Τ.) µε το νόµο 1892/1990. Η 

Εταιρεία Αποθετηρίων έχει σκοπό την εκκαθάριση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, την έκδοση, την τροποποίηση, την ακύρωση ή την 

αντικατάσταση αποθετηρίων, τη φύλαξη των τίτλων για τους οποίους εκδίδονται αποθετήρια, 

καθώς και κάθε συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες δραστηριότητα. 

Η µεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών µε χρηµατιστηριακή συναλλαγή οποιασδήποτε 

µορφής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται µόνο αφού προηγηθεί κατάθεση των 

τίτλων των µετοχών στην Εταιρεία Αποθετηρίων και η οποία εκδίδει έγγραφη απόδειξη για την 

κατάθεση των τίτλων στο όνοµα εκείνου που αποκτά τις µετοχές (αποθετήριο). Για κάθε 

µεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί αποθετήριο, εκδίδεται από 

την Εταιρεία Αποθετηρίων νέο αποθετήριο στο όνοµα του νέου δικαιούχου και ακυρώνεται το 

παλιό ή γίνεται από τον κατά νόµο αρµόδιο για τη συντέλεση της µεταβιβάσεως επισηµείωση 

στο υφιστάµενο αποθετήριο, το οποίο και παραδίδεται στο νέο δικαιούχο. Εάν µετοχές για τις 

οποίες έχει εκδοθεί αποθετήριο αποκτηθούν αιτία θανάτου, η εκδότρια των µετοχών ανώνυµη 

εταιρεία, ύστερα από αίτηση των νέων δικαιούχων, γνωστοποιεί στην Εταιρεία Αποθετηρίων 

τα ονόµατά τους και τον αριθµό µετοχών που αντιστοιχούν σ' αυτούς και η Εταιρεία 

Αποθετηρίων εκδίδει νέα αποθετήρια.  

Όταν µεταβιβάζεται αριθµός µετοχών µικρότερος από αυτόν που αναγράφεται στο 

αποθετήριο, εκδίδονται νέα αποθετήρια ανά ένα για κάθε έναν από τους συναλλασσοµένους. 

Όταν η ανωτέρω µεταβίβαση γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, όπου αυτό επιτρέπεται, ο 

συµβολαιογράφος προβαίνει στη δέουσα επισηµείωση επί του αποθετηρίου και το αποστέλλει 
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µαζί µε το αντίγραφο του µεταβιβαστικού συµβολαίου στην Εταιρεία Αποθετηρίων, η οποία 

και εκδίδει τα νέα αποθετήρια.  

Σε περίπτωση, κατά την οποία µια εταιρεία προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου της, µε 

έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, υποχρεούται να καταθέσει το σύνολο των νέων µετοχών 

εκ της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου στην Α.Ε. Αποθετηρίων τίτλων, µαζί µε αναλυτική 

κατάσταση ή κατάλληλο ηλεκτρονικό µέσο, µε βεβαίωση του περιεχοµένου του, τα οποία 

περιλαµβάνουν τους κατόχους των νέων µετόχων ονοµαστικώς καθώς και τον αριθµό των 

µετόχων για κάθε µέτοχο. Η Α.Ε. αποθετηρίων τίτλων εκδίδει αποθετήρια έγγραφα στο όνοµα 

εκάστου µετόχου, τα οποία διαβιβάζει στην εκδότρια εταιρεία, µε αναλυτική κατάσταση ή µε 

κατάλληλο ηλεκτρονικό µέσο µε βεβαίωση του περιεχοµένου του, που περιλαµβάνουν τους 

µετόχους, τον αύξοντα και τον ειδικό κωδικό αριθµό του αποθετηρίου εγγράφου εκάστου 

µετόχου. Η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει τα ανωτέρων αποθετήρια έγγραφα 

στους δικαιούχους. Τα έξοδα εκδόσεων των αποθετηρίων εγγράφων βαρύνουν την εκδότρια 

εταιρεία. Η Εταιρεία Αποθετηρίων εκδίδει αποθετήριο έγγραφο και στον κοµιστή κατόπιν 

αιτήσεως οποιουδήποτε προσώπου, που αποκτά µε χρηµατιστηριακή συναλλαγή στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυµες µετοχές ή άλλες κινητές αξίες. Σε περίπτωση 

εκδόσεως νέων ανώνυµων µετοχών λόγω αυξήσεως κεφαλαίου ή αντικαταστάσεως παλαιών, η 

εκδότρια εταιρεία δύναται να παραδώσει, εν' όλο ή εν' µέρει, τις µετοχές αυτές στην Εταιρεία 

Αποθετηρίων, έναντι εκδόσεως αντίστοιχων αποθετηρίων εγγράφων στον κοµιστή. 

Αν ανώνυµη εταιρεία εκδώσει νέους τίτλους µετοχών σε αντικατάσταση τίτλων για 

τους οποίους έχει εκδοθεί αποθετήριο, η Εταιρεία Αποθετηρίων παραδίδει στην ανώνυµη 

εταιρεία τους παλαιούς τίτλους και παραλαµβάνει τους νέους. Ύστερα από αίτηση του 

µετόχου, εκδίδεται νέο αποθετήριο. Οι τίτλοι των ονοµαστικών µετοχών για  τις οποίες 

εκδόθηκε αποθετήριο δεν αναλαµβάνονται από το µέτοχο και όλα τα δικαιώµατα από και πάνω 

στη µετοχή αποδεικνύονται από το αποθετήριο. 

 

7.3.1 Η Επιρροή Του Νόµου 1892/1990, Στην Πορεία Του Γενικού ∆είκτη 

Του Χρηµατιστηρίου 

 

Η απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς 16/28.1.1992, επιτρέπει τη λειτουργία Αποθετηρίου 

Ανώνυµων Τίτλων στην Ανώνυµη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων, στο οποίο θα κατατίθενται 

και φυλάσσονται ύστερα από αίτηµα του αποκτώντος ανώνυµοι τίτλοι που αποτελούν 
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αντικείµενο χρηµατιστηριακής συναλλαγής. Για τις ανώνυµες µετοχές που κατατίθενται στο 

Αποθετήριο Ανώνυµων Τίτλων εκδίδεται αποθετήριο έγγραφο στον κοµιστή, το οποίο 

αποδεικνύει την ιδιότητα του µετόχου, όπου κατά την ισχύουσα νοµοθεσία απαιτείται η 

κατάθεση των τίτλων των µετοχών. Η ενηµέρωση του εκδιδόµενου αποθετηρίου εγγράφου 

στον κοµιστή συνεπάγεται τη µεταβίβαση ολική ή µερική των µετοχών που αντιπροσωπεύει. 

Τα αποθετήρια έγγραφα στον κοµιστή έχουν ισχύ ανωνύµων µετοχών.  

Το ευρύ επενδυτικό κοινό προφανώς είναι θετικό σε όλες αυτές τις εξελίξεις και τις 

τροποποιήσεις των νόµων όσον αφορά τα αποθετήρια τίτλων. Ωστόσο, µετά την απόφαση  

11596/Β 216/28.2.1990 σύµφωνα µε την οποία επιτράπηκε η λειτουργία αποθετηρίου 

ονοµαστικών τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, όλοι οι άλλοι νόµοι και αποφάσεις 

που βελτίωσαν  σηµαντικά την εκκαθάριση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, κρίνεται ότι 

επηρέασαν ελάχιστα τους επενδυτές στην απόφαση τους να επενδύσουν στις εισηγµένες 

εταιρείες του ελληνικού χρηµατιστηρίου. Αυτό διακρίνεται και από το διάγραµµα 7.2, στο 

οποίο παρατηρούµε ότι µετά τις 31/7/199016 ο γενικός δείκτης παρουσιάζει σηµαντική µείωση, 

ούτε λόγος λοιπόν για θετική επιρροή του Ν.1892/1990 στο επενδυτικό κοινό. Μέχρι την 

ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας Αποθετηρίων οι αρµοδιότητες και οι δραστηριότητές της 

ασκούνταν από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και µε την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας 

Αποθετηρίων το Χρηµατιστήριο της παρέδωσε όλα τα έγγραφα, στοιχεία και τίτλους που 

αφορούν την έκδοση αποθετηρίων. Εποµένως οι επενδυτές, δεν είχαν λόγο να επηρεαστούν 

από τη δηµιουργία της Εταιρείας Αποθετηρίων, αφού η λειτουργία αποθετηρίου ονοµαστικών 

τίτλων ήδη παρεχόταν από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η εισαγωγή αποθετηρίων τίτλων στην ελληνική κεφαλαιαγορά, τα οποία 

αντικατέστησαν τις µετοχές κάθε µετόχου, αποτέλεσαν µια από τις σηµαντικότερες εξελίξεις, 

καθώς τα αξιόγραφα αυτά οδήγησαν σε ακινητοποίηση των τίτλων, µειώνοντας σε κόστος και 

χρόνο και αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα των συναλλαγών, αποτελώντας το ξεκίνηµα 

ενός κύκλου, που ολοκληρώθηκε µε την αποϋλοποίηση των τίτλων. 

 

                                                 
16 Ηµέρα δηµοσίευσης του Ν.1892 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και έναρξης της ισχύς του ως νόµου του 
Κράτους. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 81

7.4 Νόµος 1969/1991 Για Τη Σύσταση Και Τις Αρµοδιότητες Της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Και Για Τη Σύσταση Και Λειτουργία Των 

Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Και Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 

 

Με το νόµο 1969/1991 συνιστάται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 

δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ανατίθεται ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, 

ασκώντας εποπτεία στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, µε σκοπό την προστασία των 

επενδυτών. Έτσι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει µε αποφάσεις της, περιπτώσεις 

επιβολής τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων 

αυτών και υποχρεώνει τα ελεγχόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να υποβάλλουν, περιοδικώς ή 

κατά περίπτωση, σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του 

ελέγχου. Οι αρµοδιότητες της ασκούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική 

Επιτροπή και αναφέρονται στην έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, στη χορήγηση και 

ανάκληση αδειών, στις γνωµοδοτήσεις στον υπουργό επί θεµάτων κεφαλαιαγοράς, στη 

διενέργεια ελέγχων, στην επιβολή κυρώσεων, στη ρύθµιση κάθε θέµατος που συνδέεται µε την 

οµαλή λειτουργία της αγοράς, στην εποπτεία της τήρησης των διατάξεων και στη θέσπιση 

κωδικών δεοντολογίας. 

 Ο ίδιος νόµος ρύθµισε και τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Συγκεκριµένα ορίζει ότι η εταιρεία 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι ανώνυµη εταιρεία  µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και µετοχικό κεφάλαιο κατ’ ελάχιστο σε ύψος πεντακοσίων 

εκατοµµυρίων δραχµών (500.000.000)17. Επίσης ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 

λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την υποχρέωση εισαγωγής της στο Χ.Α., τον 

καθορισµό των αξιών τοποθέτησης των διαθεσίµων της Ε.Ε.Χ., τους περιορισµούς ανά είδος 

άξιας, τη διανοµή του συνόλου των ετήσιων κερδών της στους µετόχους, την ανά τρίµηνο 

πληροφόρηση προς το κοινό για όλες τις επενδύσεις τους, τη δυνατότητα µετατροπής της 

Ε.Ε.Χ. σε αµοιβαίο κεφάλαιο και τις φορολογικές απαλλαγές στις οποίες εµπίπτουν.  

 Με το νόµο 1969/1991 ρυθµίζεται και ο τρόπος λειτουργίας των αµοιβαίων κεφαλαίων, 

καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σύστασης αµοιβαίου κεφαλαίου, η περιουσία 

του, τα σχετικά µε τον ορισµό του θεµατοφύλακα του αµοιβαίου κεφαλαίου, η εξαγορά των 

                                                 
17 Το ποσό των πεντακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών αφορά το Νόµο 1969/1991. Σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο 
των Ε.Ε.Χ. ορίζεται κατ’ ελάχιστον στα δέκα εκατοµµύρια ευρώ. 
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µεριδίων, η σύσταση Α.Ε. διαχειρίσεως αµοιβαίου κεφαλαίου, οι επιτρεπόµενες επενδύσεις 

του Α.Κ., τις προσόδους των Α.Κ. καθώς και θέµατα των µεριδιούχων των Α.Κ. 

 Με το συγκεκριµένο νόµο προβλέπεται χρηµατική ποινή µέχρι εκατό εκατοµµυρίων 

δραχµών καθώς και φυλάκιση,  για όποιον διασπείρει εν γνώσει του ψευδείς ή ανακριβείς 

πληροφορίες, δια του τύπου ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο, οι οποίες δύνανται να 

επηρεάσουν την τιµή µιας ή περισσότερων κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια 

αξιών. Πρόστιµο µέχρι πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) δρχ. επιβάλλεται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δηµοσιεύουν ή διαδίδουν µε 

οποιονδήποτε τρόπο ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ως προς κινητές αξίες 

εισαγόµενες ή εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, οι οποίες ως εκ της φύσης 

τους µπορούν να επηρεάσουν την τιµή ή τις συναλλαγές των αξιών αυτών. Η διάταξη αυτή 

εφαρµόζεται και κατά των µελών του ∆.Σ. εταιρειών που αιτούνται την εισαγωγή των µετοχών 

τους σε αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο, όταν οι ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες 

περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο που απαιτείται για την ανωτέρω εισαγωγή ή 

δηµοσιεύονται ή διασπείρονται καθ' οιονδήποτε τρόπο. Σήµερα οι διατάξεις αυτές έχουν 

εξειδικευτεί αναλυτικότερα και περιλαµβάνονται στον ορισµό του  αδικήµατος της 

χειραγώγησης. 

 

7.4.1 Η Επιρροή Του Νόµου 1969/1991, Στην Πορεία Του Γενικού ∆είκτη 

Του Χρηµατιστηρίου 

 

Η ψήφιση του Ν. 1969/1991 δεν είχε κάποια θετική επιρροή στην πορεία του γενικού δείκτη. 

Όπως παρατηρείται και στο διάγραµµα 7.3, από την ηµεροµηνία 30/11/1991 κατά την οποία 

τέθηκε σε ισχύ ο Ν.1969/1991, ο γενικός δείκτης δε σηµείωσε κάποια ανοδική πορεία, µάλλον 

το αντίθετο. Οι επενδυτές, στην απόφαση τους για το εάν θα επενδύσουν, επηρεάζονται 

περισσότερο από νόµους οι οποίοι µειώνουν τη φορολογία των επιχειρήσεων, µειώνουν τη 

δική τους φορολογία στην περίπτωση είσπραξης µερισµάτων ή αποκόµισης κερδών καθώς και 

νόµους οι οποίοι µειώνουν σηµαντικά τα κόστη συναλλαγών. Με την πρώτη ανάγνωση του 

νόµου θεωρήθηκε ότι οι διατάξεις για τον εκσυγχρονισµό και την εξυγίανση της αγοράς καθώς 

και οι διατάξεις που αφορούσαν τα Α.Κ. και τις Ε.Ε.Χ. θα επιδρούσαν θετικά στο ευρύ 

επενδυτικό κοινό, γεγονός που δεν επαληθεύτηκε από την πορεία του γενικού δείκτη. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 20/11/1991 ΕΩΣ 
31/12/1991 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που ίσχυαν τη χρονιά ψήφισης του  Ν. 1969/1991 

θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο τα µακροοικονοµικά µεγέθη δεν παρουσίαζαν ικανοποιητική 

εξέλιξη και ο πληθωρισµός ήταν σε υψηλά επίπεδα. Ο µηνιαίος όγκος συναλλαγών έπεφτε 

συνεχώς ακολουθούµενος από το γενικό δείκτη. Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα 7.4, η 

πτώση του γενικού δείκτη, µετά τους τρεις πρώτους µήνες, είναι συνεχόµενη. Ίσως να 

επηρέασε και η έναρξη των πολεµικών επιχειρήσεων στον Περσικό Κόλπο, στις 15/1/1991. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου στην Κύρια και στη Παράλληλη Αγορά εισήχθησαν 17 νέες 

εταιρείες και συνολικά αντλήθηκαν απ’ αυτές κεφάλαια ύψους 54,3 δις δραχµές. Τα 

αντληθέντα κεφάλαια από αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, εταιρειών των οποίων οι µετοχές 

ήταν ήδη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. έφτασαν περίπου τα 97 δις δραχµές. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1991 ΕΩΣ 31/12/1991 

 

7.5 Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 50, 51, 52 Και 53/1992 Και Η Απόφαση 

23832/Β/ 451/29.5.1992 

 

Το έτος 1992 είχαµε την έκδοση τεσσάρων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, τα οποία αφορούσαν τη 

συµµόρφωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς µε τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες. 

Συγκεκριµένα το Προεδρικό ∆ιάταγµα 50/1992 αναφέρεται στην αµοιβαία αναγνώριση του 

ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε 

χρηµατιστήριο αξιών σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 87 / 345 / ΕΟΚ, το Προεδρικό 

∆ιάταγµα 51/1992 αναφέρεται στις πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιεύονται κατά την 

απόκτηση και εκχώρηση συµµετοχής σε εταιρία της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 

Χ.Α.Α. σε συµµόρφωση προς την οδηγία 88 / 627 / ΕΟΚ, το Προεδρικό ∆ιάταγµα 52/1992 

αναφέρεται στον καθορισµό των όρων κατάρτισης, ελέγχου & κυκλοφορίας ενηµερωτικού 

δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες 

σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 53/1992 
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αναφέρεται στις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών σε 

συµµόρφωση προς την Οδηγία 89 /592 / ΕΟΚ. Η απόφαση 23832/Β/ 451/29.5.1992 

αναφέρεται στην εφαρµογή νέου τρόπου µε τον οποίο θα γίνονται οι δηλώσεις προσφοράς 

κατά τη σύναψη της χρηµατιστηριακής σύµβασης εντός κύκλου. 

 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.5 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1992 ΕΩΣ 31/12/1992 

 Η παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και τα Προεδρικά 

∆ιατάγµατα, δεν άσκησαν κάποια θετική επιρροή στο επενδυτικό κοινό. Αυτό συµπεραίνεται 

και από την πορεία του γενικού δείκτη το έτος 1992 (διάγραµµα 7.5), ο οποίος µετά τις 14/2, 

ηµέρα έκδοσης των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, παρουσιάζει συνεχή µείωση µέχρι και τα µέσα 

του µήνα Νοεµβρίου. Ούτε όµως και η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, είχε 

κάποια θετική συµβολή, καθώς από τις 29/5 και έπειτα ο γενικός δείκτης µειώνεται συνεχώς.  

 Η οικονοµική αβεβαιότητα στις περισσότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και η αργή 

ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας επέδρασαν αρνητικά στη χρηµατιστηριακή αγορά το έτος 

1992. Το Χ.Α.Α. παρουσίασε σηµαντική πτώση τιµών, µε εξαίρεση την αρχή του χρόνου, όπου 

υπήρχε θετικό κλίµα εξαιτίας της υψηλής κερδοφορίας των εισηγµένων εταιρειών. Το µήνα 

Νοέµβριο ο γενικός δείκτης έπεσε στις 558,85 µονάδες από τις 801,89 στην αρχή του χρόνου 
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και τις 1009,46 στις 5/2. Οι επενδυτές παρά το ελκυστικό επίπεδο τιµών πολλών µετοχών, 

στράφηκαν στις υψηλές αποδόσεις βραχυπρόθεσµων µορφών επένδυσης και τίτλων σταθερού 

εισοδήµατος. Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών µειώθηκε στα 332 δις δραχµές, ενώ µόνο δύο 

εταιρείες εισήγαγαν τις µετοχές τους στο Χ.Α.Α. αντλώντας 414 εκατοµµύρια δραχµές έναντι 

των 54,3 δις δραχµών το 1991. Οι ήδη εισαγµένες εταιρείες άντλησαν 30,8 δις δραχµές έναντι 

των 96 δις το 1991. 

 

7.6 Νόµος 2324/1995 Για Την Οργάνωση Του Χ.Α., Της Ε.Κ., Τις 

Συναλλαγές, Τη ∆ραστηριότητα Των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Και Τις Προς 

Εισαγωγή Στο Χ.Α. Εταιρείες 

 

Ο Νόµος 2324/1995 µετέτρεψε το Χ.Α. σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία 

«Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.». Επίσης, διευρύνθηκε η µετοχική του βάση και σε 

τράπεζες, θεσµικούς επενδυτές, χρηµατιστηριακές εταιρείες και εισηγµένες εταιρείες, καθένας 

µε ποσοστό έως 5%, εκτός του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 Ο Ν.2324/1995 έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν 

εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, να µπορεί να 

ορίζει τα ανώτατα όρια ηµερήσιας διακυµάνσεως των τιµών των εισηγµένων στην κύρια και 

την παράλληλη αγορά του χρηµατιστηρίου. Ο καθορισµός του ορίου ανά µετοχή ή κατηγορία 

µετοχών γίνεται κυρίως µε βάση το µέγεθος της εταιρείας και τον όγκο των συναλλαγών κάθε 

µετοχής, καθώς και άλλα κριτήρια που καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Χρηµατιστηρίου. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστάσεων για τις οποίες επιβάλλεται ή άµεση 

επιβολή ανώτατων ορίων διακυµάνσεως, η απόφαση λαµβάνεται από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Χ.Α. και έχει άµεση ισχύ. 

 Με τον συγκεκριµένο νόµο διευρύνθηκαν οι δραστηριότητες των χρηµατιστηριακών 

εταιρειών, στην παροχή επενδυτικών συµβουλών, στη φύλαξη τίτλων και µετρητών, καθώς και 

στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, επιτράπηκαν η διενέργεια συναλλαγών από τα γραφεία των 

χρηµατιστηριακών εταιρειών και απελευθερώθηκαν οι προµήθειες των συναλλαγών. 

 Οι εταιρείες στη διαδικασία εισαγωγής, σύµφωνα µε το Ν.2324/1995 υποχρεούνται σε 

φορολογικό έλεγχο, για τις χρήσεις που έχουν δηµοσιεύσει λογιστικές καταστάσεις. Η τιµή 

έκδοσης νέων µετοχών θα προσδιορίζεται από τον ανάδοχο τρεις ηµέρες τουλάχιστον πριν από 

την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής, ύστερα από εκτίµηση της ζήτησης για τη συγκεκριµένη 
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έκδοση, υιοθετώντας στην ουσία τη διεθνή προσέγγιση του βιβλίου προσφορών για την 

άντληση κεφαλαίων. 

 Στην προσπάθεια να µας να διερευνήσουµε εάν ο Ν. 2324/1995 είχε θετική επιρροή 

στην πορεία του γενικού δείκτη θα εξετάσουµε το διάγραµµα 7.6. Ο Ν. 2324/1995 τέθηκε σε 

ισχύ στις 17/7/1995. Λίγες ηµέρες πριν τις 17/7/1995, αλλά κυρίως την ίδια ηµέρα και τις 

αµέσως επόµενες, όπου εστιάζεται η εξέταση µας, παρατηρούµε καθηµερινές αυξοµειώσεις 

του γενικού δείκτη, χωρίς κάποια αξιοσηµείωτη µεταβολή. 18 Επειδή στην περίπτωση που 

µελετούµε, ίσως να µη βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα από το διάγραµµα 7.6, θα 

εξετάσουµε και τα αριθµητικά δεδοµένα του πίνακα 7.1. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.6 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1995 ΕΩΣ 31/12/1995 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 7.1, παρατηρούµε ότι ο γενικός δείκτης βρισκόταν στις 

946 µονάδες στις 17/7/1995 και µετά από έντεκα συνεδριάσεις του χρηµατιστηρίου, στις 

                                                 
18 Το διάγραµµα 7.6 στην κλίµακα µονάδων έχει εύρος µόλις 300 µονάδων, έναντι 1600 µονάδων του 
διαγράµµατος 7.2, 700 µονάδων του διαγράµµατος 7.4 και 600 µονάδων του διαγράµµατος 7.5. Εποµένως 
χρειάζεται προσοχή να µη θεωρηθεί παρατηρώντας το διάγραµµα 7.6, ότι οι διακυµάνσεις του γενικού δείκτη 
είναι αρκετά σηµαντικές. 
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1/8/1995 βρίσκεται στις 958,95 µονάδες, δηλαδή µόλις 13 µονάδες διαφορά. Ο Ν.2324/1995 

λοιπόν δεν είχε άσκησε καµία επιρροή στο επενδυτικό κοινό και κατ’ επέκταση στο γενικό 

δείκτη. Αυτό διαφαίνεται και αν εξετάσουµε τα στοιχεία της ποσοστιαίας µεταβολής του 

γενικού δείκτη από τις 10/7/1995 έως τη 1/8/1995. Το χρονικό διάστηµα αποτελείται από 17 

χρηµατιστηριακές συνεδριάσεις. Οι πέντε συνεδριάσεις αφορούν διάστηµα πριν τις 17/7, οι 

έντεκα συνεδριάσεις αφορούν διάστηµα µετά τις 17/7 και µία συνεδρίαση αφορά την ηµέρα 

της 17/7. Όλο αυτό το διάστηµα λοιπόν, η ηµερησία ποσοστιαία µεταβολή του γενικού δείκτη 

είναι ελάχιστη και κινείται σε επίπεδα κάτω της µίας ποσοστιαίας µονάδας, ενώ αρκετές 

ηµέρες κινείται σε επίπεδα κάτω από µισή ποσοστιαία µονάδα. Γεγονός που µαρτυρεί ότι o N. 

Ν.2324/1995 δεν επηρέασε θετικά την πορεία του γενικού δείκτη. 

 
Πίνακας 7.1 : ∆ιακύµανση Του Γενικού ∆είκτη Από 10/7/1995 Έως 1/8/1995 

Ηµ/νία Κλείσιµο Μετ.% Άνοιγµα Υψηλό Χαµηλό 
1/8/1995 958,95 0,68% 952,48 960,16 952,12 
31/7/1995 952,48 0,59% 946,93 953,51 946,93 
28/7/1995 946,93 0,39% 943,21 953,59 943,21 
27/7/1995 943,21 0,41% 947,05 949,03 941,64 
26/7/1995 947,05 0,81% 954,74 954,74 943,5 
25/7/1995 954,74 0,08% 955,54 964,02 953,45 
24/7/1995 955,54 0,78% 948,15 955,54 948,15 
21/7/1995 948,15 0,42% 944,19 948,82 942,96 
20/7/1995 944,19 0,39% 947,91 947,91 941,63 
19/7/1995 947,91 0,19% 946,07 957,42 946,07 
18/7/1995 946,07 0,01% 946 949 940,66 
17/7/1995 946,00 0,17% 944,43 950,12 944,43 
14/7/1995 944,43 0,90% 935,97 945,35 935,77 
13/7/1995 935,97 0,22% 933,93 935,97 930,05 
12/7/1995 933,93 0,40% 937,72 937,72 932,81 
11/7/1995 937,72 0,18% 936,01 938,31 930,02 
10/7/1995 936,01 0,59% 930,55 941,88 930,29 

Το 1995 υπήρχε αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που µεταφράστηκε σε 

άνοδο του γενικού δείκτη µετά τον Απρίλιο. Ο Ν. 2324/1995 θεωρήθηκε ότι θα έδινε µια 

επιπλέον ώθηση στον γενικό δείκτη, καθώς έφερε σηµαντικές θεσµικές αλλαγές όπως η 

απελευθέρωση των χρηµατιστηριακών προµηθειών, την µετατροπή του Χ.Α.Α. σε Α.Ε., τη 

δυνατότητα διενέργειας προθεσµιακών και εκτός κύκλου συναλλαγών και συναλλαγών µέσω 

ΑΣΗΣ από τα γραφεία των χρηµατιστηριακών εταιρειών. Ωστόσο, οι προβλέψεις των 

επενδυτών για σηµαντική άνοδο του χρηµατιστηρίου διαψεύστηκαν, ίσως εξαιτίας της 
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πολιτικής αρρυθµίας τη δεδοµένη χρονική στιγµή, τις καθυστερήσεις των µεγάλων έργων 

καθώς και την αποτυχηµένη µετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε. 

 

7.7 Νόµος 2374/1996 Για Την Εισαγωγή Των Μετοχών Του Ο.Τ.Ε. Και Την 

Αγοραπωλησία Μετοχών Από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

Ο Ν. 2374/1996 επέτρεψε την εισαγωγή των µετοχών της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στο χρηµατιστήριο, που 

σηµατοδότησε και την ουσιαστική ανάπτυξη του ελληνικού χρηµατιστηρίου καθώς περιείχε το 

νοµικό πλαίσιο για την έναρξη των αποκρατικοποιήσεων. Επίσης, έδωσε τη δυνατότητα σε 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κατά τη διαχείριση των διαθεσίµων τους, να αγοράζουν και να 

πωλούν µετοχές εισηγµένων το ΧΑΑ εταιρειών µε Γενικό Σύνολο Ενεργητικού άνω των 500 

δισ. δραχµών.  

 Ο νόµος 2374/1996 τέθηκε σε ισχύ στις 29/2/1996. Από τις 22/2/1996 ο γενικός δείκτης 

σηµειώνει συνεχόµενες αυξήσεις για να φτάσει στις 4/3/1996 στο υψηλότερο σηµείο του έτους 

στις 1017,96 µονάδες, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 7.7. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το 

επενδυτικό κοινό επηρεάστηκε θετικά και από την ψήφιση του νοµικού πλαισίου για την 

έναρξη των αποκρατικοποιήσεων και από τη δυνατότητα των ασφαλιστικών ταµείων να 

επενδύουν στο χρηµατιστήριο. Τα ασφαλιστικά ταµεία µε τα µεγάλα κεφάλαια που 

διαχειρίζονται, θα επηρέαζαν θετικά την πορεία του γενικού δείκτη του χρηµατιστηρίου, 

εφόσον αποφασιζόταν να επενδύσουν σε αυτό. Οι επενδυτές µπροστά σε αυτή την προοπτική 

που ανοίχτηκε µε το Ν.2374/1996 ήταν λογικό να σπεύσουν να τοποθετηθούν στο 

χρηµατιστήριο, προσδοκώντας να ακολουθήσουν τα ασφαλιστικά ταµεία. Βέβαια, όπως 

αναφέραµε ανωτέρω υπάρχουν ενδείξεις για θετική επιρροή του Ν.2374/1996 στην πορεία του 

γενικού δείκτη, καθώς οι αυξήσεις που σηµειώθηκαν από τις 22/2 έως τις 4/3 είναι πολύ µικρές 

σε απόλυτους αριθµούς και δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.7 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1996 ΕΩΣ 31/12/1996 

 

7.8 Νόµος 2396/1996 Για Τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Στον Τοµέα Των 
Κινητών Αξιών, Την  Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων Των Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Και Των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
Και Τις Άυλες Μετοχές 

 
 
Με το Μέρος Α' (άρθρα 1 έως και 38)  του παρόντος νόµου σκοπείτε κυρίως η ενσωµάτωση 

στην ελληνική νοµοθεσία της υπ'  αριθµό 93/22/Ε.Ο.Κ.  οδηγίας του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών και της 

υπ' αριθµό. 93/6/Ε.Ο.Κ. οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

καθώς και η ρύθµιση συναφών θεµάτων. Ο Ν 2396/1996 καθόρισε την έννοια της κύριας 

επενδυτικής υπηρεσίας ως τη λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό επενδυτών εντολών για την 

κατάρτιση συναλλαγών επί κινητών αξιών και παράγωγων προϊόντων, τη διαπραγµάτευση και 

αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό, τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών στα 

πλαίσια εντολής τους και την αναδοχή της έκδοσης τίτλων. Καθόρισε επίσης, την παρεπόµενη 
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επενδυτική υπηρεσία ως τη φύλαξη ή και διακίνηση τίτλων, την παροχή πιστώσεων ή δανείων 

σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών σε τίτλους, την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις 

σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους 

στρατηγικής και κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, την 

παροχή υπηρεσιών συνδεόµενες µε την αναδοχή έκδοσης καθώς και την παροχή υπηρεσιών 

ξένου συναλλάγµατος, εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ορίζει 

επίσης τις έννοιες, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), κράτος µέλος 

καταγωγής και υποδοχής της Ε.Π.Ε.Υ., υποκατάστηµα Ε.Π.Ε.Υ., πιστωτικά ιδρύµατα, 

ιδρύµατα, αρµόδιες αρχές, ειδική συµµετοχή σε Ε.Π.Ε.Υ., Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί υπό 

καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, αναγνωρισµένες Ε.Π.Ε.Υ.. τρίτων χωρών, έλεγχος 

µιας επιχείρησης από άλλη επιχείρηση, χρηµατοδοτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία 

συµµετοχών (financial holding company), µητρική και θυγατρική επιχείρηση, κινητή αξία, 

τίτλοι της χρηµαταγοράς, οργανωµένη αγορά, χρηµατοπιστωτικά µέσα, χρεωστικοί τίτλοι, 

εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα µέσων (OTC), χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading book) 

πιστωτικού ιδρύµατος ή Ε.Π.Ε.Υ., συντελεστές στάθµισης κινδύνου, εγκεκριµένα στοιχεία, 

στοιχεία κεντρικής διοίκησης, µετατρέψιµος τίτλος, τίτλος επιλογής (warrant), χρηµατοδότηση 

αποθεµάτων (stock financing), σύµβαση πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς και σύµβαση 

αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης, δανειοδοσία τίτλων ή εµπορευµάτων και δανειοληψία 

τίτλων ή εµπορευµάτων, µέλος οργανωµένης αγοράς ή γραφείου συµψηφισµού, συντελεστής 

δέλτα, θετική θέση (long) και αρνητική θέση (short), κεφάλαιο, ίδια κεφάλαια, αρχικό 

κεφάλαιο, αρχικά ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυµάτων, δείκτης τροποποιηµένης 

διάρκειας. 

 Ο Ν 2396/1996, υπήρξε σταθµός για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Ανάµεσα στα 

ουσιαστικά θέµατα των διατάξεων του, περιλαµβάνει του όρους λειτουργίας και εποπτείας των 

Ε.Π.Ε.Υ καθώς και το επαγγελµατικό απόρρητο. Καθορίζει το πεδίο εφαρµογής του νόµου και 

τους κανόνες και τους όρους λειτουργίας των Ε.Π.Ε.Υ και ορίζει  ότι την εποπτεία επί των 

Ε.Π.Ε.Υ. και ειδικότερα τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της κεφαλαιακής 

επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων των Ε.Π.Ε.Υ., την τήρηση του Κώδικα 

∆εοντολογίας και της ειδικής συµµετοχής σε Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ασκείται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε πρόσωπο που ασκεί 

εποπτεία ή του ανατίθεται εποπτεία δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για κάθε 

εµπιστευτική πληροφορία που αφορά Ε.Π.Ε.Υ.. και περιέρχεται σε γνώση του. Ρυθµίζεται 

επίσης η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τις Ε.Π.Ε.Υ. µεταξύ της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 
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άλλων αρµοδίων αρχών για τις οποίες προβλέπεται επίσης η τήρηση του επαγγελµατικού 

απορρήτου. Οι ορκωτοί ελεγκτές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς γεγονότα ή αποφάσεις που µπορεί να αποτελούν παραβίαση των όρων 

λειτουργίας µιας Ε.Π.Ε.Υ. ή που θίγουν την λειτουργία της. 

 Οι Ε.Π.Ε.Υ., πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν για 

δικό τους λογαριασµό τα κεφάλαια των επενδυτών-πελατών τους που έχουν στην κατοχή τους. 

Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν για δικό τους λογαριασµό τους τίτλους των 

επενδυτών-πελατών τους που έχουν στην κατοχή τους, ενώ απαγορεύεται η κατάσχεση των 

περιουσιακών στοιχείων πελατών µιας Ε.Π.Ε.Υ. από τους δανειστές της. 

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει τους κανόνες διοικητικής και λογιστικής 

οργάνωσης και τους µηχανισµούς ελέγχου και ασφαλείας που πρέπει να τηρούν οι Ε.Π.Ε.Υ., 

τα στοιχεία που πρέπει να αποστέλλουν στους πελάτες τους για την ενηµέρωσή τους και αυτά 

που πρέπει να παραδίδουν στις αρµόδιες εποπτικές αρχές και κάθε άλλο θέµα που συνδέεται µε 

την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πελατών τους. 

 Ο Ν 2396/1996 καθόρισε τις υποχρεώσεις των Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν στην Ελλάδα 

καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους. Όρισε επίσης ότι µία Ε.Π.Ε.Υ. ή 

πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα µπορεί να εγκατασταθεί εκτός της ελληνικής 

επικράτειας µέσω της ίδρυσης υποκαταστήµατος κατόπιν γνωστοποίησης στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. Αντίστοιχα, Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυµα άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. 

µπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα µέσω της ίδρυσης υποκαταστήµατος ή να παρέχει 

επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα χωρίς την ίδρυση υποκαταστήµατος. Οι Ε.Π.Ε.Υ. 

µπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα µέλους του Χ.Α.Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

καταρτίζει ετησίως κατάλογο των Χρηµατιστηρίων Αξιών και των τυχόν υπαρχουσών άλλων 

εκάστοτε οργανωµένων αγορών του λειτουργούν στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η διενέργεια 

εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών αναφορικά µε εισηγµένες στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο 

κινητές αξίες. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα µπορούν να λειτουργούν ως 

Ε.Π.Ε.Υ. ή να γίνονται µέλη οργανωµένης χρηµατιστηριακής αγοράς. κατόπιν σχετικής άδειας 

από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες µπορεί να παρέχονται σε 

χρηµατιστήριο ή οργανωµένη αγορά καταρχήν µόνο από Ε.Π.Ε.Υ. που είναι µέλη της 

αντίστοιχης αγοράς. Προβλέπονται οι όροι υπό τους οποίους Ε.Π.Ε.Υ. που δεν είναι µέλη του 

Χ.Α.Α. µπορούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Παράλληλα προσδιορίζονται οι όροι 

λειτουργίας και οι κανόνες εποπτείας των «Ανώνυµων Εταιριών Επενδυτικής 

∆ιαµεσολάβησης» (Α.Ε.Ε.∆). 
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Ο Ν 2396/1996 καθόρισε τις προϋποθέσεις αποϋλοποίησης των µετοχών, µε σκοπό την 

κατάργηση της διακίνησης τίτλων και την ύπαρξη αποτελεσµατικού ελέγχου των 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Προσδιόρισε τον τρόπο έκδοσης άϋλων µετοχών και τροπής 

ενσώµατων µετοχών σε άϋλες καθώς και τη διαδικασία εισαγωγής στο Χ.Α.Α. µετοχών 

ανώνυµης εταιρίας. Οι εισηγµένες, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, στο Χ.Α.Α. 

µετοχές ανωνύµων εταιριών, καθώς και οι εφεξής εισαγόµενες (εισηγµένες ενσώµατες 

µετοχές) καταχωρίζονται στα αρχεία της Ανώνυµης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων. Επίσης, 

προβλέφθηκε η διαδικασία παράδοσης των τίτλων ή κατάστασης και αρχείου σε µαγνητικό 

µέσο µε τα στοιχεία των µετόχων στην Ανώνυµη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων από την 

εκδότρια εταιρία κατά την ηµεροµηνία µετατροπής αναφορικά µε ενσώµατες ανώνυµες και 

ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές αντίστοιχα, ενώ διατηρήθηκαν οι φορολογικές απαλλαγές για 

τις µεταβιβάσεις µετοχών και διασφαλίσθηκε το απόρρητο της καταχώρησης των άυλων 

µετοχών στην Ανώνυµη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων. 

 Ο Ν 2396/1996, υπήρξε ένας πολύ σηµαντικός νόµος για την ελληνική κεφαλαιαγορά, 

ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29/9/1996. Παρατηρώντας το διάγραµµα 7.7, που απεικονίζει την 

πορεία του γενικού δείκτη το έτος 1996, αντιλαµβανόµαστε ότι η ψήφιση του συγκεκριµένου 

νόµου δεν επηρέασε τους επενδυτές στην απόφαση τους αν θα επενδύσουν στο ελληνικό 

χρηµατιστήριο. Οι µεταβολές του γενικού δείκτη το διάστηµα πριν και µετά τις 29 Απριλίου 

1996, χαρακτηρίζονται µικρές και συνηθισµένες, ενώ σε απόλυτους αριθµούς ο γενικός 

δείκτης το συγκεκριµένο διάστηµα, (23/4 έως 20/6, δηλαδή περίπου για δύο µήνες)  κινείται 

ανάµεσα στις 910 και τις 930 µονάδες. 

 

7.9 Νόµος 2414/1996 Για Τις Παρεκκλίσεις Από Την Ονοµαστικοποίηση 

Μετοχών Για Θεσµικούς Επενδυτές 

 

Ο νόµος 2414/1996 ορίζει ότι δεν ισχύει η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι 

φυσικού προσώπου, για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τράπεζες, ασφαλιστικά 

ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες και εταιρείες επιχειρηµατικού 

κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 5% για καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισµός 

του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες, εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητα 

τους περισσότερες µετοχές, είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω 

αναγκαστικής εκτελέσεως. 
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 Ο νόµος 2414/1996 τέθηκε σε ισχύ στις 20/6/1996. Όπως παρατηρείται στο διάγραµµα 

7.7, τις ηµέρες πριν και µετά τις 20/6/1996, ο γενικός δείκτης σηµειώνει ασήµαντες 

αυξοµειώσεις, κινούµενος κοντά στις 910 µονάδες. Το άµεσο συµπέρασµα που απορρέει από 

την παρατήρηση του διαγράµµατος, είναι ότι η πορεία του γενικού δείκτη δεν επηρεάστηκε 

καθόλου από την ψήφιση του Ν. 2414/1996, γεγονός που ίσως ήτανε και αναµενόµενο καθώς ο 

συγκεκριµένος νόµος δεν περιείχε σηµαντικές θεσµικές αλλαγές. 

 Έχοντας εξετάσει και τους τρεις σηµαντικούς νόµους, που αφορούν την κεφαλαιαγορά 

και ψηφίστηκαν το έτος 1996, θεωρούµε εποικοδοµητικό να αναφέρουµε ότι η συγκεκριµένη 

χρονιά δεν ήταν µια καλή χρονιά για το ελληνικό χρηµατιστήριο. Ο γενικός δείκτης µπορεί να 

βρισκόταν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο πάνω από τις 1000 µονάδες καταλήγοντας στο 

τέλους του χρόνου στις 933, ωστόσο για τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια το 1996 αποδείχτηκε 

ένα από τα καλύτερα έτη διαχρονικά. Επίσης τη συγκεκριµένη χρονιά θα τη θυµόµαστε για το 

σκάνδαλο της χρηµατιστηριακής εταιρείας ∆ΕΛΤΑ, η οποία πτώχευσε και συγχρόνως 

αποκάλυψε τις αδυναµίες του εποπτικού ελέγχου και δυσλειτουργία της Ανώνυµης Εταιρίας 

Αποθετηρίων Τίτλων, κλονίζοντας την εµπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην Ελλάδα, όσο 

και διεθνώς. Στις 18 Νοεµβρίου 1996 µε αφορµή την υπόθεση της Εταιρείας ∆έλτα 

Χρηµατιστηριακή, εκδόθηκε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία δηµιούργησε το 

Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Συναλλαγών, χωρίς όµως κάποια αναστροφή του 

υπάρχοντος κλίµατος στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Το Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών που έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις ασφαλιστικές δικλείδες του συστήµατος 

εκκαθάρισης. Αν κάποιο Μέλος της Αγοράς Αξιών του ΧΑ για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί 

να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της εκκαθάρισης, λόγω της µη παράδοσης των 

οφειλόµενων τίτλων ή µετρητών, το Επικουρικό Κεφάλαιο µπορεί να παρέµβει άµεσα ώστε να 

καλύψει τις οφειλές στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.  Τον επόµενο χρόνο, ανωτέρω πράξη 

νοµοθετικού περιεχοµένου, επικυρώθηκε µε το νόµο 2471/1997. 
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7.10 Νόµος 2533/1997 Για Τη ∆ηµιουργία Της Αγοράς Χρηµατιστηριακών 

Παράγωγων Προϊόντων, Της Παράλληλης Αγοράς Αναδυόµενων 

Κεφαλαιαγορών, Της Αγοράς Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος, Το 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Και 

Για Τη Ρύθµιση Θεµάτων ∆ιαφάνειας Των Συναλλαγών   

 

Η αυξανόµενη ζήτηση για οργανωµένες συναλλαγές συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης και 

δικαιωµάτων ως αντιστάθµισµα στην ολοένα και περισσότερο έντονη διακύµανση των τιµών 

των ∆ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών Αγορών είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία 

Χρηµατιστηρίων Παραγώγων στις αγορές αυτές. Η χώρα µας ακολουθώντας την διεθνή 

πρακτική δηµιούργησε το Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) µε το νόµο 

2533/1997. Η δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς καθιστά ελκυστικότερη την αγορά του 

Χ.Α.Α. δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα 

συνδυασµού επενδύσεων στο Χ.Α.Α. µε αντίστοιχες επενδύσεις στο Χ.Π.Α. (επί των ίδιων 

υποκείµενων αξιών ή και δείκτη αξιών) µε αποτέλεσµα τον περιορισµό του συνολικού 

επενδυτικού κινδύνου που αναλαµβάνουν. Επίσης µε το νόµο 2533/1997 (ΦΕΚ Α  

αρ.228/11.11.97) εισάγονται διατάξεις που σκοπό έχουν την οργάνωση και υποστήριξη των 

συναλλαγών στην χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, ενώ παράλληλα ιδρύεται η Εταιρία 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) µε σκοπό να συµµετέχει στις 

συµβάσεις που συνάπτονται στο Χ.Π.Α. Κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού θεσµοθετήθηκε 

ο κανονισµός λειτουργίας του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τα οποία λειτουργούν υπό τη 

µορφή ανωνύµων εταιριών και διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου και 

συµπληρωµατικώς του ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. Το µετοχικό κεφάλαιο του 

Χ.Π.Α. ορίζεται σε 3 δις. δρχ. διαιρούµενο σε 3 εκ. ονοµαστικές µετοχές αξίας 1000δρχ. η 

καθεµία. Μέτοχοι µπορούν εκ του νόµου να είναι µόνο το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 

επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) του ν.2396/96, πιστωτικά ιδρύµατα, 

εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, 

ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστικά ταµεία που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και το 

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.). Ενεχυρίαση των µετοχών αυτών απαγορεύεται. 

Μεταβίβαση των µετοχών του Χ.Π.Α. επιτρέπεται να γίνει µόνο µεταξύ των νοµικών 

προσώπων των κατηγοριών των µετόχων που προαναφέρθηκαν. Σηµαντική πρόβλεψη του 

καταστατικού της αγοράς παραγώγων είναι ότι η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στο ποσό 

της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ορίζεται σε 8 
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δισεκατοµµύρια δρχ. και διαιρείται σε 8 εκατοµµύρια ονοµαστικές µετοχές αξίας χιλίων δρχ. η 

καθεµιά. Η διαφορά ύψους κεφαλαίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µε το Χ.Π.Α. εξηγείται από την 

διαφοροποίηση των κινδύνων που αναλαµβάνει ως προς τις συναλλαγές που διενεργούνται στο 

Χ.Π.Α.  Με την ίδρυση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναµορφώθηκε σηµαντικά ο θεσµός της παράλληλης 

ευθύνης (συνεγγυητικό). Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 2533/97 κάθε συναλλασσόµενος στο 

Χ.Π.Α. καταρτίζει την συναλλαγή του µε την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. η οποία είναι εποµένως υπεύθυνη 

για την εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεων. Η παρεµβολή της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στις 

καταρτιζόµενες συναλλαγές αποτελεί ευρείας διάδοσης διεθνή πρακτική η οποία υπογραµµίζει 

τη φερεγγυότητα της νέας αγοράς. Ο κίνδυνος του αντισυµβαλλοµένου για κάθε 

συναλλασσόµενο είναι ο ίδιος και περιορίζεται στον κίνδυνο µη εκπλήρωσης από την 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.  Οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εποπτεία του Χ.Α.Α. και την επιβολή 

κυρώσεων στα µέλη του εφαρµόζονται αναλόγως για την επιβολή κυρώσεων στα Μέλη του 

Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εφόσον αυτά παραβιάζουν την νοµοθεσία και τον κανονισµό 

λειτουργίας τους. Τις κυρώσεις επιβάλει κατά περίπτωση, η αρµόδια για την εποπτεία του 

Μέλους αρχή, ή όπου προβλέπεται ειδικά επιβολή κυρώσεων από το ∆.Σ. του Χ.Α.Α. επί 

Μελών του, τις αντίστοιχες κυρώσεις στα Μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. επιβάλει τον 

∆.Σ. του Χ.Π.Α. Είναι βέβαιο ότι η πιστή τήρηση του κανονισµού λειτουργίας του Χ.Π.Α. και 

της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. θα έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ποιοτικών προϋποθέσεων για τα Μέλη 

τους, προκειµένου να διασφαλισθεί η απαιτούµενη διαφάνεια στην αγορά και να υιοθετηθούν 

κανόνες λειτουργίας για την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους. Επιπρόσθετα δηµιουργείται 

ένας µηχανισµός ελέγχου της ποιότητας των αγορών που δηµιουργούνται σχετικά µε τα 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Όλα τα Μέλη υποχρεούνται από τον χρόνο κτήσης 

της ιδιοκτησίας τους να συµµορφώνονται προς τον κανονισµό λειτουργίας του Χ.Π.Α. και της 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Ένα µέλος του Χ.Π.Α. πρέπει καταρχάς να είναι µέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Τα Μέλη 

του Χ.Π.Α. διακρίνονται σε α) απλά Μέλη µε αρµοδιότητα την µεταβίβαση και λήψη εντολών 

πελατών τους, β) ειδικοί διαπραγµατευτές τύπου Α που έχουν την ίδια αρµοδιότητα µε τα απλά 

Μέλη και επιπρόσθετα να µεταβιβάζουν και λαµβάνουν εντολές πελατών τους για δικό τους 

ίδιο λογαριασµό και γ) ειδικοί διαπραγµατευτές τύπου Β µε ίδια αρµοδιότητα όπως και οι 

ειδικοί διαπραγµατευτές Α και επιπρόσθετα µπορούν να παρέχουν τιµές για ένα µόνο προϊόν 

για ορισµένο αριθµό συµβολαίων. Οι επενδυτές που επιθυµούν να ανοίξουν 

κωδικούς προκειµένου να τοποθετηθούν στην συγκεκριµένη αγορά θα πρέπει να παρέχουν, 

µέσω του µέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τους εκπροσωπεί στην εκκαθάριση, περιθώριο 

ασφάλισης υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από 

τις συναλλαγές του στο Χ.Π.Α., το οποίο είχε οριστεί µε απόφαση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 
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στα 20.000.000 δρχ. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Π.Α. γίνεται µέσω της 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η οποία και ευθύνεται για την προσήκουσα εκκαθάριση. Στην πραγµατικότητα η 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εκκαθαρίζει τις συναλλαγές ως αντισυµβαλλόµενος των παραγγελιών των 

συναλλαγών αυτών.  

 Ο νόµος 2533/97 αναδιάρθρωσε το συνεγγυητικό κεφάλαιο εξασφάλισης επενδυτικών 

υπηρεσιών, το οποίο είχε συσταθεί το 1954 µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 3078, και 

εναρµονίστηκε πλήρως µε τις διατάξεις της υπ' αριθµό. 97/9/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Το συνεγγυητικό κεφάλαιο αποσκοπεί στην προστασία του επενδυτή και 

σκοπός του είναι η καταβολή αποζηµιώσεων σε εντολείς και σε αντισυµβαλλόµενα µέλη , σε 

περίπτωση διαπιστωµένης οριστικής ή µη ανατρέψιµης αδυναµίας ΕΠΕΥ να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών. 

Χρηµατοδοτείται από αρχικές εισφορές των µελών του XA και τελεί υπό την εποπτεία της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπρόσθετες εισφορές των µελών πραγµατοποιούνται µε βάση 

την αξία των συναλλαγών των µελών. Το κεφάλαιο ενεργοποιείται σε περίπτωση τελικής και 

αµετάκλητης αθέτησης υποχρέωσης εκ µέρους κάποιου µέλους ενώ η µέγιστη αποζηµίωση 

µπορεί να φθάσει τα 30.000 ευρώ ανά επενδυτή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η 

σταθερότητα και αξιοπιστία της λειτουργίας της αγοράς και των παρεχόµενων επενδυτικών 

υπηρεσιών. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο θα γνωστοποιεί κάθε απόφασή του στα ενδιαφερόµενα 

πρόσωπα αµέσως µετά την έκδοσή της και υποχρεούται στην καταβολή των ποσών 

αποζηµίωσης εντός µηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 

µετά από αίτηση του Συνεγγυητικού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να παρατείνει την 

προθεσµία καταβολής αποζηµίωσης για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά τους δύο 

(2) µήνες, στην οποία δύναται να λογίζεται και τόκος υπέρ των δικαιούχων. Η συµµετοχή στο 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωτική για όλες τις ΑΧΕ - ΕΠΕΥ, Μέλη ή µη Μέλη της 

Αγοράς Αξιών του ΧΑ. 

 Με τον Ν. 2533/1997 συστάθηκε η παράλληλη αγορά αναδυόµενων αγορών στο ΧΑΑ 

και εντάχθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΧΑΑ να ενισχύσει την παρουσία της 

ελληνικής κεφαλαιαγοράς στον χώρο των Βαλκανίων.  Έδρα της αγοράς Αναδυόµενων 

Αγορών είναι το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης  (ΧΚΘ), ενώ τα προϊόντα που θα 

διαπραγµατεύονται σε αυτή θα είναι τα Ελληνικά Πιστοποιητικά, τα Επενδυτικά Κεφάλαια 

Αναδυόµενων Αγορών και οι µετοχές των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

Αναδυόµενων Αγορών. Το ΧΑΑ είχε ήδη συνάψει συµφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών µε τα 

Χρηµατιστήρια Σόφιας, Βελιγραδίου και Βουκουρεστίου,  ενώ µε το χρηµατιστήριο στο 

Βουκουρέστι έχει συναφθεί και συµφωνία συνεργασίας τόσο σε επίπεδο χρηµατιστηρίων όσο 
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και σε επίπεδο αρχών εποπτείας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τόσο από εταιρίες 

όσο και από µεσολαβούσες τράπεζες για τη συγκεκριµένη αγορά είναι σχετικά µικρό. 

 Ο Ν. 2533/1997 περιέλαβε και την Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος (Α.Α.Σ.Ε.). 

Αναφέρεται στα έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου και σε κάθε είδους οµολογίες που έχουν 

εισαχθεί στην κύρια αγορά του Χ.Α. και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης της Αγοράς 

Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος. Στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές της Α.Α.Σ.Ε. 

εφαρµόστηκαν οι διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας για την κατάρτιση 

χρηµατιστηριακών συµβάσεων τοις µετρητοίς εντός κύκλου, στο Χ.Α. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.8 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1997 ΕΩΣ 31/12/1997 

 
Το 1997 τα µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας βελτιώθηκαν σηµαντικά, ενώ µε το Ν. 

2533/1997 έγιναν σηµαντικές θεσµικές αλλαγές στην ελληνική κεφαλαιαγορά. 

∆ηµιουργήθηκαν οι αγορές των παραγώγων, των τίτλων σταθερού εισοδήµατος και η 

παράλληλη αγορά των αναδυόµενων αγορών και συστάθηκε το συνεγγυητικό κεφάλαιο. Ο 

γενικός δείκτης έκλεισε στο τέλος της χρονιάς στις 1480 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο από 

την αρχή του χρόνου της τάξης του 58% και η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 5,8 τρις 

δραχµές. Στην άνοδο του γενικού δείκτη συνέβαλε και η ανάληψη των ολυµπιακών αγώνων, η 
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οποία ανακοινώθηκε το Σεπτέµβριο. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα ανόδου του χρηµατιστηρίου, οι 

διακυµάνσεις του γενικού δείκτη το χρονικό διάστηµα κοντά στις 11/11/1997, ηµέρα που 

τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 2533/1997, κρίνονται συνηθισµένες και δεν οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

ο συγκεκριµένος νόµος είχε θετική επιρροή στην πορεία του γενικού δείκτη. 

 

7.11 Νόµος 2651/1998 Για Τις Προϋποθέσεις Εισαγωγής Αξιών, Την Παροχή 

Εξουσιοδοτήσεων Στο Χ.Α. Και Τον Κανονισµό Αναδόχων. 

 

Με το νόµο 2651/1998 εκσυγχρονίστηκε το πλαίσιο για την εισαγωγή των µετοχών στο Χ.Α. 

Τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις εισαγωγής εταιρειών στην κύρια αγορά του Χ.Α. του Π.∆. 

350/85 και δόθηκε στο Χ.Α. η νοµοθετική εξουσιοδότηση να ρυθµίζει µε αποφάσεις το κάθε 

ειδικό θέµα σχετικό µε την εισαγωγή κινητών αξιών, εταιρειών και συγκεκριµένων κλάδων, 

εφόσον κρίνει ότι προστατεύουν το επενδυτικό κοινό, να τροποποιεί τους όρους εισαγωγής, τα 

απαιτούµενα στοιχεία, τις διαδικασίες και µεθόδους διαπραγµάτευσης των µετοχών. Με τις 

ρυθµίσεις του νόµου, οι όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α. έγιναν πιο 

ελαστικοί και εναρµονίστηκαν µε τα ισχύοντα διεθνώς και ειδικότερα στην Ε.Ε. Επίσης 

καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις εισαγωγής εταιρειών στην κύρια αγορά, ως προς το ύψος των 

ιδίων κεφαλαίων, τον αριθµό των ετήσιων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της αιτούσας, 

το φορολογικό έλεγχο, τη δυνατότητα εισόδου στο Χ.Α. µε διάθεση νέων ή υφιστάµενων 

µετοχών και τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης. Ο Ν 2651/1998 εισήγαγε και την 

κατάρτιση κανονισµού αναδοχών, ο οποίος θεσπίζει τις υποχρεώσεις των αναδόχων και των 

συµβούλων έκδοσης. 

 Το 1998 το χρηµατιστήριο παρουσιάζει ανοδική πορεία ως συνέπεια των βελτιωµένων 

µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας και την πιθανή ένταξη της Ελλάδας στην Οικονοµική και 

Νοµισµατικής Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη συγκεκριµένη χρονιά θα εισαχθούν στο 

χρηµατιστήριο 19 νέες εταιρείες (7 στην κύρια αγορά και 12 στην παράλληλη αγορά) και θα 

αντληθούν 333 δις δραχµές. Από τις ήδη εισαγµένες εταιρείες αντλούνται 919 δις δραχµές 

ποσό εντυπωσιακό εάν συγκρίνει κανείς µε τα µέχρι τότε δεδοµένα της αγοράς. Ο γενικός 

δείκτης θα σηµειώσει κέρδη 85% ενώ ο ηµερήσιος όγκος συναλλαγών φτάνει τα 55 δις 

δραχµές. Μέσα σε αυτό το κλίµα ανόδου του ελληνικού χρηµατιστηρίου, εξετάζοντας τη 

διακύµανση του γενικού δείκτη στις 3/11/1998, ηµέρα που τέθηκε σε ισχύ ο Ν 2651/1998, 

παρατηρούµε ότι από τις 3/11/1998 και για τις επόµενες δέκα ηµέρες ο γενικός δείκτης κινείται 
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στα ίδια επίπεδα. Μέσα σε µια χρονιά συνεχής ανόδου του χρηµατιστηρίου19, η ψήφιση του Ν 

2651/1998 δε θεωρήθηκε από τους επενδυτές ως την καλή είδηση που θα οδηγούσε σε άνοδο 

των µετοχών και του γενικού δείκτη. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.9 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1998 ΕΩΣ 31/12/1998 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Εξαιρείται το χρονικό διάστηµα από 3/8 έως 12/10, όπου ο γενικός δείκτης θα σηµειώσει σηµαντικές απώλειες 
επηρεαζόµενος από µία διεθνή χρηµατοοικονοµική κρίση.  
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7.12 Νόµος 2733/1999 Για Την Ίδρυση Της Νέας Χρηµατιστηριακής 

Αγοράς,  Με Σκοπό Να ∆ώσει Τη ∆υνατότητα Άντλησης Κεφαλαίων 

Από Την Κεφαλαιαγορά Σε Μικρές ∆υναµικές Και Καινοτόµες 

Εταιρίες Που ∆ε ∆ιαθέτουν Τις Προϋποθέσεις Για Εισαγωγή Των 

Μετοχών Τους Στις Άλλες Αγορές 

 

Ο Ν.2733/1999 προέβλεψε την ίδρυση της Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς (Ν.Ε.Χ.Α.), µε 

σκοπό να δώσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά σε µικρές 

δυναµικές ή και καινοτόµες εταιρείες που δε διαθέτουν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή των 

µετοχών τους στις άλλες αγορές του Χ.Α. και οι οποίες επιθυµούν να χρηµατοδοτήσουν τα 

επενδυτικά τους σχέδια και να αναπτυχθούν µε κεφάλαια που προέρχονται από την ελληνική 

κεφαλαιαγορά. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νόµο, τα ιδία κεφάλαια των προς εισαγωγή 

εταιρειών θα πρέπει να ανέρχονται στα 586940,57 ευρώ, οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν 

δηµοσιεύσει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τουλάχιστον για τις δύο προηγούµενες 

χρήσεις, να έχουν ελεγχθεί φορολογικά και να έχουν ικανοποιητική διασπορά των µετοχών 

της, η οποία θεωρείται επαρκής εφόσον είναι κατανεµηµένες στο ευρύ επενδυτικό κοινό σε 

ποσοστό 20% του συνόλου των µετοχών της ίδιας κατηγορίας και σε 150 φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα, καθένα από τα οποία δεν µπορεί να κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του 

αριθµού των µετοχών. Για την εισαγωγή στη Ν.Ε.Χ.Α. θα πρέπει να διατίθενται µε δηµόσια 

εγγραφή στο κοινό τουλάχιστον 100.000 µετοχών αξίας τουλάχιστον 73.367,57 ευρώ. Οι 

εταιρείες ορίζουν ένα τουλάχιστον ειδικό διαπραγµατευτή. Ο ειδικός διαπραγµατευτής είναι 

µέλος του Χ.Α.Α. που συνάπτει συµβάσεις εντός κύκλου στο όνοµα του και για δικό του 

λογαριασµό και συµβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας αγοράς των µετοχών της εταιρείες. 

Για την καλύτερη λειτουργία των ειδικών διαπραγµατευτών, προβλέφθηκε στο ΟΑΣΗΣ η 

υποστήριξη µηχανισµού εισαγωγής τιµών προσφοράς και ζήτησης, καθώς και µηχανισµού 

εποπτείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγµατευτών σε πραγµατικό 

χρόνο. Επίσης εισάχθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση εκπόνησης ετήσιου δελτίου από την 

εκδότρια εταιρεία, το οποίο καθιστά επίκαιρα τα δεδοµένα του ενηµερωτικού δελτίου. 

Το έτος 1999 η ανάπτυξη του ελληνικού χρηµατιστηρίου υπήρξε αλµατώδης. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του 1999 ήταν η είσοδος χιλιάδων νέων επενδυτών και η εισροή  τεράστιων 

κεφαλαίων. Οι ενεργοί κωδικοί στο χρηµατιστήριο ξεπέρασαν το ένα εκατοµµύριο και τα 

κεφάλαια που αντλήθηκαν µέσω του χρηµατιστηρίου ανήλθαν στα 4.400 δις δραχµές, ποσό 

τετραπλάσιο από το 1998. Οι τιµές των µετοχών άρχισαν να ανεβαίνουν µε εντυπωσιακούς 
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ρυθµούς. Ο γενικός δείκτης σηµείωσε την ανώτατη τιµή όλων των εποχών στις 17/9/1999 και 

έφθασε στις 6355 µονάδες. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.10:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/1999 ΕΩΣ 31/12/1999 

Η εντυπωσιακή αύξηση του γενικού δείκτη από την αρχή του χρόνου αποτυπώνεται στο 

διάγραµµα 7.10. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εύρος των µονάδων του συγκεκριµένου 

διαγράµµατος αγγίζει τις 5000 µονάδες, έναντι µόλις 200 µονάδων στο διάγραµµα που 

απεικονίζει τη διακύµανση του γενικού δείκτη το έτος 1996. Ακόµα και δύο σηµαντικές 

κρίσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, η υπόθεση Οτσαλάν και ο πόλεµος στο 

Κοσσυφοπέδιο, δεν µπόρεσαν να ανακόψουν την ανοδική του τάση. Μέσα σε αυτό το κλίµα, 

οποιαδήποτε προσπάθεια εξέτασης της επιρροής του Ν.2733/1999, κρίνεται 

παρακινδυνευµένη. Στις 30/7/1999, ηµέρα που τέθηκε σε ισχύ ο Ν.2733/1999, καθώς και τις 

επόµενες ηµέρες ο γενικός δείκτης κινείται σηµαντικά ανοδικά. Ωστόσο τη συγκεκριµένη 

χρονιά παρατηρείται µια συνεχή αύξηση του γενικού δείκτη, ο οποίος στην αρχή του έτους 

βρισκόταν στις 2.921,28, στις 17/9/1999 έφθασε τις 6355 µονάδες για να κλείσει στο τέλος του 

έτους στις 5.535,09. Κατά την προσωπική µας άποψη, ο  Ν.2733/1999 δεν άσκησε καµία 

επιρροή στο επενδυτικό κοινό. Το περιεχόµενο του νόµου δεν ήταν αυτό που θα µπορούσε να 

δώσει µια ώθηση στο ελληνικό χρηµατιστήριο, το επενδυτικό κοινό ήταν τυφλωµένο από τις 
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συνεχόµενες αυξήσεις του γενικού δείκτη και δε θα µπορούσε να ενδιαφερθεί επί της ουσίας 

µε ένα νόµο δευτερεύουσας σηµασίας, ενώ και η µεγάλη πλειοψηφία του επενδυτικού κοινού 

(το οποίο ξεπέρασε τον αριθµό του ενός εκατοµµύριου επενδυτών) δεν κατείχε τις βασικές 

γνώσεις του κανονισµού του χρηµατιστηρίου, ούτε λόγος λοιπόν για τις εξειδικευµένες 

αλλαγές στη νοµοθεσία του χρηµατιστηρίου. Συνεπώς η επιρροή του επενδυτικού κοινού από 

το Ν.2733/1999 θεωρείται απίθανη. 

 

7.13 Νόµος 2843/2000 Για Την Εισαγωγή Των Επενδυτικών Εταιριών Της 

Ποντοπόρου Ναυτιλίας Καθώς Και Των Μετοχών Των ΑΧΕ Στο ΧΑΑ 

Και Για Την Παροχή Πιστώσεων Στην Αγορά Μετοχών 

 

Ο παρών νόµος ρυθµίζει µεταξύ άλλων το καθεστώς των επενδύσεων στην ποντοπόρο 

ναυτιλία µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Συγκεκριµένα, καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις και οι όροι διάθεσης κεφαλαίων εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. στην 

ποντοπόρο ναυτιλία, καθώς και οι όροι εισαγωγής στο Χ.Α.Α. κινητών αξιών εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία, κατά κύρια ή συµπληρωµατική δραστηριότητα. 

Η εισαγωγή στο Χ.Α.Α. κινητών αξιών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο 

ναυτιλία κατά κύρια ή συµπληρωµατική δραστηριότητα επιτρέπεται µόνο εφόσον η εκδότρια 

εταιρία έχει συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η εταιρία επενδύσεων 

στην ποντοπόρο ναυτιλία (Ε.Ε.Π.Ν.) είναι ανώνυµη εταιρία, µε αποκλειστικό σκοπό καθ' όλη 

τη διάρκειά της την πραγµατοποίηση επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Το µετοχικό 

κεφάλαιο της Ε.Ε.Π.Ν. εισφέρεται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της. Τα ίδια κεφάλαια της 

Ε.Ε.Π.Ν. κατά τη σύστασή της ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των είκοσι εννέα 

εκατοµµυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (29.350.000) ευρώ. Οι µετοχές της Ε.Ε.Π.Ν. είναι 

ονοµαστικές. Ο Ν. 2843/2000 καθορίζει επίσης τη δοµή του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν. την 

σύναψη δανείων απ’ αυτής, τις ασφαλίσεις των πλοίων, την υποχρεωτική εισαγωγή της στο 

Χ.Α. εντός δύο ετών από τη σύσταση της, τη διαδικασία εισαγωγής των µετοχών στο Χ.Α., τις 

υποχρεώσεις της προς το Χ.Α. µετά την εισαγωγή των µετοχών της, τις σχέσεις πλοιοκτητριών 

εταιρειών και διαχειρίστριας εταιρείας, την τακτική ενηµέρωση για την κατάσταση των 

επενδύσεων της, τη διανοµή των κερδών της και τη φορολογία της Ε.Ε.Π.Ν.  

 Ο Ν. 2843/2000 ρύθµισε, επίσης και την παροχή πιστώσεων για τη διενέργεια 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Η πίστωση παρέχεται από µέλος του Χ.Α. προς πελάτη του, 

για την εξόφληση του τιµήµατος της χρηµατιστηριακής αγοράς µετοχών, ενώ για την 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 104

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για την αγορά 

µετοχών, ο πελάτης παρέχει στο µέλος ως ασφάλεια κινητές αξίες, το σύνολο των οποίων 

ονοµάζεται χαρτοφυλάκιο ασφαλείας, πάνω στο οποίο το µέλος έχει νόµιµο ενέχυρο. Η 

τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας αποτιµάται καθηµερινά. 

 Με το Ν.2843/2000 ορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την εισαγωγή των 

ΑΕΠΕΥ, µελών του χρηµατιστηρίου στο χρηµατιστήριο, όπου ισχύουν οι διατάξεις του Π∆ 

350/85, καθώς και περιορισµοί των µετοχών (66% του µετοχικού κεφαλαίου) στη διάθεση των 

µετοχών τους, τουλάχιστον για 24 µήνες µετά την είσοδο της εταιρείας στο Χ.Α. Επίσης 

ορίζονται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση ειδικών διαπραγµατευτών εντός κύκλου στην 

ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά.  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.11:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2000 ΕΩΣ 31/12/2000 

Το έτος 2000 η πορεία του γενικού δείκτη υπήρξε πτωτική και έφτασε στο επίπεδο των 3200 

µονάδων. Στη διάρκεια του 2000 εισάχθηκαν 48 νέες εταιρείες και άντλησαν κεφάλαια 2.558 

εκατοµµύρια ευρώ. Οι προσδοκίες του κοινού από τις επιχειρήσεις µετά από τόσο µεγάλη 

απορρόφηση κεφαλαίων δεν επαληθεύτηκαν. Παρόλο που από επιχειρηµατικής άποψης το 

2000 ήταν ένα πολύ καλό έτος οι επιδόσεις των εισαγµένων δεν έπεισαν το επενδυτικό κοινό. 

Ο γενικός δείκτης, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 7.2 σηµείωσε µεγάλη µείωση της τάξης 
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του 42%, από τις 5794,85 µονάδες στην αρχή του έτους στις 3388,86 µονάδες στις 29/12/12. 

Στις 12/10, ηµέρα που τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 2843/2000, ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 

3808,30 µονάδες. Τις επόµενες ηµέρες και µέχρι το τέλος του µήνα, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 7.2, ο γενικός δείκτης κινείται σε επίπεδα χαµηλότερα από τις 3808,30 µονάδες της 

12/10. Οδηγούµαστε εποµένως στο συµπέρασµα ότι ο Ν. 2843/2000 δεν είχε κάποια θετική 

επίδραση στη πορεία του γενικού δείκτη. 

Πίνακας 7.2 : ∆ιακύµανση Του Γενικού ∆είκτη Από 6/10/2000 Έως 31/10/2000 

Ηµ/νία Κλείσιµο Μετ.% Άνοιγµα Υψηλό Χαµηλό Όγκος 

31/10/2000   3.797,84 0,94% 3.746,52 3.802,46 3.746,52 6.991.260 

30/10/2000   3.762,46 -0,01% 3.751,78 3.778,19 3.748,55 4.480.075 

27/10/2000   3.762,97 -0,26% 3.778,78 3.808,18 3.754,38 5.728.135 

26/10/2000   3.772,72 0,63% 3.733,30 3.772,90 3.724,97 6.573.401 

25/10/2000   3.749,08 -0,15% 3.750,63 3.786,02 3.719,96 7.875.252 

24/10/2000   3.754,90 1,02% 3.699,21 3.766,57 3.687,01 6.198.525 

23/10/2000   3.717,05 -1,86% 3.748,85 3.783,01 3.707,49 4.675.573 

20/10/2000   3.787,44 1,95% 3.755,85 3.830,22 3.755,85 7.479.594 

19/10/2000   3.715,01 2,41% 3.629,17 3.724,39 3.622,56 6.371.480 

18/10/2000   3.627,55 -2,60% 3.688,28 3.688,28 3.621,03 5.497.699 

17/10/2000   3.724,26 -1,76% 3.785,64 3.785,64 3.695,67 4.429.905 

16/10/2000   3.790,98 2,42% 3.790,79 3.830,70 3.758,24 6.064.515 

13/10/2000   3.701,32 -2,81% 3.676,99 3.730,11 3.673,50 7.966.023 

12/10/2000   3.808,30 -1,93% 3.880,32 3.881,14 3.798,95 5.461.875 

11/10/2000   3.883,20 -1,02% 3.911,86 3.948,62 3.872,43 7.301.299 

10/10/2000   3.923,17 -0,85% 3.929,09 3.951,45 3.897,05 6.796.031 

9/10/2000   3.956,87 -1,74% 4.029,23 4.050,31 3.949,18 9.623.863 

6/10/2000   4.027,09 1,73% 3.938,19 4.040,58 3.901,57 8.431.176 
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7.14 Νόµος 2892/2001 Για Την Αγορά Ιδίων Μετοχών 

 

Ο Ν. 2892/20001 τροποποιεί διατάξεις του Ν. 2190/1920 επιτρέποντας στις εισηγµένες 

εταιρείες να αποκτούν δικές τους µετοχές µέσω του ΧΑΑ µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου 

των µετοχών τους. Οι εισηγµένες εταιρείες µπορούν να αποκτούν, µέσω του χρηµατιστηρίου, 

έως το ως άνω ποσοστό, ακόµα και µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους, 

όταν κρίνουν ότι η τιµή τους είναι σηµαντικά χαµηλότερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στα 

δεδοµένα της αγοράς και στην οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας. Ο 

νόµος καθορίζει τη διαδικασία λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για την αγορά των 

ίδιων µετοχών, το περιεχόµενο της απόφασης σχετικά µε την ανώτατη και κατώτατη τιµή, ενώ 

προβλέπει ότι οι συγκεκριµένες µετοχές είτε θα πωληθούν είτε θα διανεµηθούν στους 

απασχολούµενους στην εταιρεία, είτε θα ακυρωθούν εντός της τριετίας από την απόκτηση 

τους. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.12:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2001 ΕΩΣ 31/12/2001 

Το ελληνικό χρηµατιστήριο το έτος 2001 δεν µπόρεσε να ξεφύγει από την ύφεση της 

παγκόσµιας οικονοµίας και την κάµψη των χρηµατιστηριακών δεικτών. Το χειρότερο ήταν το 

τροµοκρατικό χτύπηµα της 11 Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη, που κράτησε το χρηµατιστήριο 
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της Wall Street τρεις ηµέρες κλειστό και τις διεθνείς αγορές µε κοµµένη την ανάσα. Το Μάιο 

του 2001, η ελληνική κεφαλαιαγορά ανακηρύχθηκε σε ώριµη και αναπτυγµένη από τους 

διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Για τους επενδυτές µια ώριµη αγορά σηµαίνει προτίµηση σε 

εταιρείες που επιδιώκουν να έχουν υγιή οικονοµικά στοιχεία, καλή αναπτυξιακή πορεία και 

µερισµατική πολιτική, υψηλή κεφαλαιοποίηση, εµπορευσιµότητα και ικανοποιητική διασπορά 

της µετοχής τους. Ωστόσο όπως φαίνεται από το διάγραµµα 7.12, η αναβάθµιση της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς, δε φαίνεται να είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στην πορεία του γενικού 

δείκτη. Καµία επιρροή στο επενδυτικό κοινό δε φαίνεται να έχει και η ψήφιση του Ν. 

2892/20001.  Στις 9/3/2001, ηµέρα που τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριµένος νόµος, ο γενικός 

δείκτης βρισκόταν στις  3.269,75 µονάδες ενώ τις επόµενες ακολούθησε πτωτική πορεία, για 

να επιστρέψει στα επίπεδα της 9/3 µετά από είκοσι εφτά συνεδριάσεις και σε χρονικό διάστηµα 

περίπου ενάµισι µήνα. 

 

7.15 Νόµος 3156/2003 Για Τα Οµολογιακά ∆άνεια Και Την Τιτλοποίηση 
Απαιτήσεων 

 

Με το νόµο 3156/2003 καθιερώνονται σηµαντικές καινοτοµίες στο ρυθµιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Για τα οµολογιακά δάνεια ο 

συγκεκριµένος νόµος προσδιορίζει θέµατα που αφορούν την έκδοση του οµολογιακού δανείου, 

τους όρους του οµολογιακού δανείου όπως αυτούς που καθορίζουν το ανώτατο ποσό του 

δανείου, τη µεταβίβαση των οµολογιών, τη συνέλευση των οµολογιούχων η οποία λαµβάνει 

αποφάσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους όρους του δανείου καθώς και θέµατα που 

αφορούν τον εκπρόσωπο οµολογιούχων. Ο Ν 3156/2003 διακρίνει επίσης τις κατηγορίες 

οµολογιακών δανείων εντάσσοντας σ’ αυτές την τιτλοποίηση των απαιτήσεων.  

 Η τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η µεταβίβαση επιχειρηµατικών απαιτήσεων λόγω 

πώλησης µε σύµβαση που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ «µεταβιβάζοντος» και 

«αποκτώντος» σε συνδυασµό µε την έκδοση και διάθεση, µε ιδιωτική τοποθέτηση µόνον, 

οµολογιών οποιουδήποτε είδους ή µορφής, η εξόφληση των οποίων πραγµατοποιείται: (α) από 

το προϊόν είσπραξης των επιχειρηµατικών απαιτήσεων που µεταβιβάζονται η (β) από δάνεια, 

πιστώσεις ή συµβάσεις παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Για τους σκοπούς του νόµου 

αυτού «ιδιωτική τοποθέτηση» είναι η διάθεση των οµολογιών σε περιορισµένο κύκλο 

προσώπων που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα. Αµοιβαία κεφάλαια και εταιρείες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου µε έδρα την Ελλάδα µπορούν να µετέχουν σε ιδιωτική 

τοποθέτηση, εφόσον οι οµολογίες έχουν αξιολογηθεί πιστοληπτικά από έναν διεθνώς 
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αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (risk rating agency) σε ποσοστό το οποίο χαρακτηρίζεται 

διεθνώς ως επενδυτικού βαθµού (investment grade). Ασφαλιστικά ταµεία και ασφαλιστικοί 

οργανισµοί δεν µπορούν να µετέχουν σε ιδιωτική τοποθέτηση ούτε µέσω αµοιβαίων 

κεφαλαίων ή εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ο θεσµός της τιτλοποίησης είναι 

ιδιαίτερα γνωστός στη διεθνή πρακτική, και µε την εν λόγω τεχνική ο µεταβιβάζων φορέας 

αυξάνει τη ρευστότητα του, µειώνει την έκθεση του στον κίνδυνο επιτοκίων και στην 

περίπτωση των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, αυξάνει την κεφαλαιακή τους 

επάρκεια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ρευστότητα της κεφαλαιαγοράς. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.13:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/12/2003 

Το 2003 ήταν η πρώτη χρονιά ουσιαστικής ανάκαµψης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µετά το 

1999. Η µεγάλη άνοδος του γενικού δείκτη είναι αποτέλεσµα της βελτίωσης της κερδοφορίας 

πολλών εταιρειών, κυρίως µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης, µετά από 3 χρόνια πτώσης. 

Το ελληνικό χρηµατιστήριο φαίνεται να επηρεάστηκε από την ανάκαµψη της παγκόσµιας 

οικονοµίας και των διεθνών χρηµατιστηρίων ενώ και οι επενδυτές θα πρέπει να επηρεάστηκαν 

από τις σχετικά χαµηλές αποτιµήσεις των µετοχών, ειδικά αυτών µε τη προοπτική ανάπτυξης, 

µετά την τριετή πτώση τιµών. Συγκεκριµένα µετά το αρνητικό πρώτο τρίµηνο του έτους, κατά 

το οποίο ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) σηµείωσε πτώση 
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16,1%, το Χρηµατιστήριο ακολούθησε ανοδική πορεία, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 

7.13. Η συνολική άνοδος του έτους ήταν 29,5%, ενώ από το τέλος Μαρτίου, οπότε και 

ξεκίνησε η ανάκαµψη, ως τις 31/12/2003 η άνοδος ήταν 54%. Μετά το αρνητικό πρώτο 

τρίµηνο, σηµειώθηκε έντονη άνοδος τον Απρίλιο (+15,3%), τον Ιούνιο (+10,8%) και τον 

Ιούλιο (+14,1%), ενώ µόνο ο Σεπτέµβριος (-8,6%) είχε αρνητική απόδοση. Μέσα σε αυτό το 

κλίµα έντονης ανόδου του χρηµατιστηρίου, στις 25/6 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3156/2003 και ενώ 

θα περιµέναµε η είδηση της ψήφισης του να δώσει µια επιπλέον ώθηση στο ελληνικό 

χρηµατιστήριο, τα αποτελέσµατα ήταν διαφορετικά. Από τις 18/6 µέχρι και τις 1/7 ο γενικός 

δείκτης κινείται πτωτικά, µε εξαίρεση τη συνεδρίαση στις 25/6. Η ψήφιση του Ν 3156/2003 

εποµένως δεν είχε κάποια θετική συµβολή στην πορεία του γενικού δείκτη του ελληνικού 

χρηµατιστηρίου.  

 

7.16 Νόµος 3283/2004 Για Τις Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, Τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων Σε Κινητές 
Αξίες, Αµοιβαία Κεφάλαια Και Άλλες ∆ιατάξεις 

 
 
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου σκοπείται κυρίως η ενσωµάτωση στην ελληνική 

νοµοθεσία Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και αφορούν το 

συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους 

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), αφορούν θέµατα που 

σχετίζονται µε την ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες καθώς και τη ρύθµιση συναφών 

θεµάτων. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των ανωνύµων χρηµατιστηριακών 

εταιρειών (Α.Χ.Ε.) και των ανωνύµων εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

(Α.Ε.Π.Ε.Υ.) των νόµων 1806/1988 και 2396/1996, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του 

παρόντος νόµου ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των ανωνύµων εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) του Ν. 1969/1991. 

Ο Ν 3283/2004 καθορίζει το σκοπό και τις υπηρεσίες της Α.Ε.∆.Α.Κ., το ύψος των 

κεφαλαίων της, τους όρους σύστασης και εποπτεία της, τις δραστηριότητες της καθώς και την 

ευθύνη της Α.Ε.∆.Α.Κ. και του θεµατοφύλακα. Καθορίζει επίσης θέµατα που σχετίζονται µε 

τα µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου και τη διάθεση και την εξαγορά τους, τη διάσπαση αµοιβαίου 

κεφαλαίου σε περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια και τη λύση του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

Σηµαντικός θεωρείται και ο καθορισµός από το νόµο των επιτρεπόµενων επενδύσεων του 

αµοιβαίου κεφαλαίου και τα επενδυτικά όρια του. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ίσως να 

επικεντρωθεί περισσότερο στις διατάξεις που αφορούν τους κανόνες αποτίµησης του 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 110

ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, τη διανοµή κερδών του αµοιβαίου κεφαλαίου και τις 

φορολογικές διατάξεις του συγκεκριµένου νόµου. 

 

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.14:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2004 ΕΩΣ 31/12/2004 

 

Το 2004 συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά η ανάκαµψη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µετά το 

1999. Το κλίµα στην παγκόσµια οικονοµία και στα διεθνή χρηµατιστήρια ήταν ήπια ευνοϊκό 

και  στην ανοδική πορεία του χρηµατιστηρίου συνέβαλε η προσδοκία για ακόµη µεγαλύτερη 

βελτίωση της κερδοφορίας πολλών εταιρειών, κυρίως µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης, 

λόγω του νέου φορολογικού νόµου καθώς και η απόλυτα επιτυχηµένη διοργάνωση της 

ολυµπιάδας. Στην αρχή του 2004, συγκεκριµένα τους δύο πρώτους µήνες, ο Γενικός ∆είκτης 

του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών εµφάνισε ανοδική πορεία της τάξεως του 8,30%. Κατά 

τον µήνα Μάρτιο παρατηρήθηκε µία διόρθωση της τάξεως του 3,3%. Ο Απρίλιος βελτίωσε το 

σκηνικό καθώς η αύξηση για τον συγκεκριµένο µήνα άγγιξε το 6,2%. Το χρονικό διάστηµα 

Μάιος έως και Αύγουστος 2004, η µηνιαία ποσοστιαία µεταβολή εµφανίζεται µε αρνητικό 

πρόσηµο. Η σηµαντικότερη αρνητική απόδοση εµφανίζεται τον Μάιο, η οποία ανέρχεται στο 

3,73%. Από τον Σεπτέµβριο και µέχρι το τέλος του έτους ο Γενικός ∆είκτης ακολουθεί 
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ανοδική πορεία. Οι µήνες µε τις µεγαλύτερες αποδόσεις είναι ο Οκτώβριος (6,91%) και ο 

Νοέµβριος (6,65%). Η συνολική άνοδος για το έτος 2004 ανήλθε στο 23,09%. Στις 2/11/04, 

ηµέρα που τέθηκε σε ισχύ ο  Ν 3283/2004, ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις  2.548,75 µονάδες 

συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία από το µήνα Σεπτέµβριο. Οι διακυµάνσεις του γενικού 

δείκτη λίγο πριν, αλλά κυρίως µετά τις 2/11 θεωρούνται φυσιολογικές εάν αναλογιστούµε τις 

συνθήκες που επικρατούν τη δεδοµένη χρονική στιγµή και δε θεωρείται ότι η ψήφιση του Ν 

3283/2004 έχει συµβάλει θετικά στην πορεία του γενικού δείκτη. 

 

7.17 Νόµος 3340/2005 Για Την Προστασία Της Κεφαλαιαγοράς Από Πράξεις 
Προσώπων Που Κατέχουν Προνοµιακές Πληροφορίες Και Πράξεις 
Χειραγώγησης Της Αγοράς.  

 

Ο παρών νόµος έχει ως σκοπό την προσαρµογή της νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003, για 

τις πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης 

της αγοράς. Προνοµιακές πληροφορίες µπορεί να κατέχουν άτοµα λόγω της ιδιότητας τους ως 

µελών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων εκδότη λόγω της συµµετοχής τους 

στο κεφάλαιο εκδότη ή λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές κατά την 

άσκηση της εργασίας, του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους. Σε αυτά τα άτοµα ο 

συγκεκριµένος νόµος απαγορεύει να ανακοινώνουν προνοµιακή πληροφορία σε άλλο 

πρόσωπο, εκτός εάν τα πρόσωπα που υπόκεινται στην απαγόρευση ενεργούν στο σύνηθες 

πλαίσιο άσκησης της εργασίας, του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους καθώς και 

απαγορεύει να συνιστούν σε άλλο πρόσωπο ή να το παρακινούν, βάσει προνοµιακής 

πληροφορίας, να αποκτήσει ή να διαθέσει, το ίδιο ή µέσω άλλου, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, 

στα οποία αφορά η πληροφορία αυτή. Ο Ν.3340/2005 προσδιορίζει λεπτοµερώς την έννοια της 

χειραγώγησης της αγοράς και τις συµπεριφορές που συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς. 

Καθορίζει τον τρόπο έγκαιρης δηµοσιοποίησης των προνοµιακών πληροφοριών, τα της 

προσωρινής αναβολής της δηµοσιοποίησης των πληροφοριών αυτών, τη δηµοσιοποίηση 

συναλλαγών διευθυντικών στελεχών του εκδότη. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει την 

αρµοδιότητα ελέγχου και εντοπισµού των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και µπορεί να 

προβαίνει σε διοικητικές κυρώσεις, πρόστιµα και άλλα µέτρα τα οποία φθάνουν έως την 

αναστολή λειτουργίας νοµικών προσώπων και την απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής 

δραστηριότητας φυσικών προσώπων.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.15:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2005 ΕΩΣ 31/12/2005 

Το 2005, η ισχυρή ανάκαµψη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόµενη 

χρονιά. Ο γενικός δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 

31,5%, κλείνοντας στις 3.663,90 µονάδες. Για πρώτη φορά κατά τα τελευταία χρόνια ανόδου 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στο 2005, οι δείκτες µεσαίας (FTSE40) και µικρής 

κεφαλαιοποίησης (FTSE80) ξεπέρασαν, µε αποδόσεις 47,1% και 33,3% αντίστοιχα, την 

απόδοση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE20), ο οποίος εµφάνισε αύξηση κατά 

30,5%. Επισηµαίνεται ότι από τη χαµηλότερη τιµή κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών της τελευταίας πενταετίας, η οποία σηµειώθηκε στις 31/3/2003 και 

ανερχόταν στις 1.467,30 µονάδες, η συνολική άνοδός του µέχρι 31/12/2005, έχει ανέλθει 

περίπου σε 148%. Το έτος 2005 θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ανάκαµψη της παγκόσµιας 

οικονοµίας και των διεθνών χρηµατιστηρίων συνεχίστηκε, οι εισηγµένες εταιρείες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών αύξησαν την κερδοφορία τους, η διαφάνεια στη σύνταξη των 

οικονοµικών τους καταστάσεων µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) 

βελτιώθηκε ενώ αυξήθηκε και η εισροή ξένων κεφαλαίων σε ελληνικές µετοχές. Ο µέσος 

ηµερήσιος όγκος συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κατά το 2005 αυξήθηκε σε 210 
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εκατ. ευρώ από 141 εκατ. ευρώ το 2004. Η συµµετοχή όµως των ξένων επενδυτών στην 

ελληνική αγορά κατά το 2005, έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα. Η αξία των θέσεων των ξένων 

θεσµικών επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε 

σε 28% το ∆εκέµβριο του 2005 από 23,7% κατά τον ίδιο µήνα το 2004. Στις 10/5/2005, ηµέρα 

που τέθηκε σε ισχύ ο Ν.3340/2005, ο γενικός δείκτης βρισκόταν στις  2.859,02 µονάδες, ενώ 

τις αµέσως προηγούµενες και επόµενες ηµέρες, ο γενικός δείκτης σηµείωσε ήπιες 

αυξοµειώσεις, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρχε κάποια θετική επιρροή από την ψήφιση του 

νόµου στο επενδυτικό κοινό ώστε να σπεύσει να τοποθετηθεί στο ελληνικό χρηµατιστήριο. 

 

7.18 Νόµος 3371/2005 Για Θέµατα Της Κεφαλαιαγοράς 

 

Ο νόµος αυτός επιδιώκει τη συµπλήρωση του πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς, ως συνέχεια του σηµαντικού έργου που επιτελέστηκε κατά τα 

προηγούµενα χρόνια για το συνεχή εκσυγχρονισµό της, µε βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο για 

την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίου, αλλά και τις συγκεκριµένες ανάγκες της 

ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με το Ν.3371/2005 ξεκίνησε ένα νέο στάδιο ωριµότητας της 

αγοράς του Χ.Α. αφού επιδιώχθηκε η συµπλήρωση του υπάρχοντος πλαισίου, µέσα από 

την κατάργηση των νόµων, των κανονιστικών αποφάσεων και των ρυθµίσεων του Π.∆. 

350/1985 που διέπουν τις αγορές και την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χ.Α. και την 

αντικατάσταση τους από διατάξεις του κανονισµού του χρηµατιστηρίου, µετά από έγκριση 

της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, ώστε να συµπληρωθεί το ιδιωτικοποιηµένο σχήµα 

λειτουργίας του χρηµατιστήριου. Ο Ν.3371/2005 καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή κινητών αξιών στις διάφορες αγορές του Χ.Α. 

καθώς και τις ελάχιστες υποχρεώσεις των εκδοτών, ενώ το Χ.Α. έχει τη δυνατότητα να 

ορίζει αυστηρότερους όρους εισαγωγής, στον κανονισµό του. Για τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωµένες αγορές και τις ελάχιστες 

υποχρεώσεις εκδοτών, ο νόµος δίνει έµφαση στην πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού 

από τους εκδότες, και, µέσω αυτής στην προστασία του. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

µπορεί να δηµοσιεύσει πληροφορίες του εκδότη, όταν ο τελευταίος δε συµµορφώνεται, 

ενώ προβλέπονται και κυρώσεις, σε εκδότες, µέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη. Η 

αναστολή διαπραγµάτευσης µετοχής πέραν του Χ.Α. αυτή εφαρµόζεται υποχρεωτικά όταν 

αποτελεί αίτηµα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς ενώ και η κάθε είδους προσέλευση του 
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κοινού για την απόκτηση κινητών αξιών, απαιτεί προηγούµενη άδεια της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς.  

Ο Ν.3371/2005 τέθηκε σε ισχύ στις 14/7, και δεδοµένης της ανάλυσης που κάναµε 

στην προηγούµενη παράγραφο καθώς και των αυξοµειώσεων του γενικού δείκτη τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή, θεωρείται ότι η ψήφιση του συγκεκριµένου νόµου δεν είχε 

κάποια θετική επιρροή στην πορεία του γενικού δείκτη του ελληνικού χρηµατιστηρίου. 

 

7.19 Νόµος 3461/2006 Για Τις ∆ηµόσιες Προτάσεις  

 

Ο νόµος αυτός έχει σκοπό την προσαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 

υπ' αριθµ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 

Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Προτάσεις Αγοράς Κινητών Αξιών. Οι διατάξεις του 

νόµου αυτού εφαρµόζονται σε δηµόσιες προτάσεις για την απόκτηση κινητών αξιών εταιρείας 

της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και το σύνολο ή ένα µέρος των αξιών 

αυτών είναι εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά στην Ελλάδα κατά την 

ηµέρα δηµοσιοποίησης της απόφασης για υποβολή δηµόσιας πρότασης. 

Ο νόµος προσδιορίζει τις περιπτώσεις προαιρετικής και υποχρεωτικής δηµόσιας 

πρότασης. Επιτρέπεται η υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση κινητών 

αξιών οι οποίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν 

ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου σε µία εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του 

παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλογικά. Αντίθετα, κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ' 

οιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση µε άλλα πρόσωπα που 

ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της απόκτησης 

αυτής, το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει το πρόσωπο αυτό, άµεσα ή έµµεσα, 

απευθείας ή σε συνεννόηση µε άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του ή 

συντονισµένα µε αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ηµερών από την απόκτηση 

αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό 

εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγµα. Την ίδια υποχρέωση υπέχει 

και κάθε πρόσωπο που κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα 

δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και το οποίο 

αποκτά µέσα σε δώδεκα (12) µήνες, άµεσα ή έµµεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση µε άλλα 

πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτό, κινητές αξίες της υπό 
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εξαγορά εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του 

συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας. Τέλος, εισάγεται για πρώτη 

φορά το δικαίωµα της υποχρεωτικής εξαγοράς (spueeze – out rights), σε περίπτωση που ο 

αγοραστής αποκτήσει τουλάχιστον το 90% των δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρείας µέσω 

δηµόσιας πρότασης, έχει το δικαίωµα εντός 6 µηνών να απαιτήσει την παραχώρηση και των 

υπολοίπων µετοχών σ’ αυτόν, σε τίµηµα τουλάχιστον ίσο µε αυτό της δηµόσιας πρότασης. 

  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.16:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006 

Ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 19,9% 

κλείνοντας στις 4.394,13 µονάδες. Για δεύτερη συνεχόµενη φορά κατά τα τελευταία χρόνια 

ανόδου της αγοράς, στο 2006, οι δείκτες µεσαίας (FTSE40) και µικρής κεφαλαιοποίησης 

(FTSE80) µε αποδόσεις 54,4% και 40,5% αντίστοιχα, ξεπέρασαν την απόδοση του δείκτη 

υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE20) η οποία ανήλθε σε 17,7%.Το κλίµα στα διεθνή 

χρηµατιστήρια το έτος 2006 ήταν θετικό και η παγκόσµια οικονοµία συνέχισε την 

αναπτυξιακή της πορεία. Στην Ελλάδα, οι εισηγµένες εταιρείες παρουσίασαν αυξηµένα κέρδη 

ενώ και η συµµετοχή των ξένων επενδυτών στο ελληνικό χρηµατιστήριο έφτασε σε νέα υψηλά 

επίπεδα. Η αξία των θέσεων των ξένων θεσµικών επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση 
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του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε σε 35% το ∆εκέµβριο του 2006 από 28% κατά τον 

ίδιο µήνα το 2005.Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κατά το 

2006 αυξήθηκε σε 343 εκατ. ευρώ από 210 εκατ. ευρώ το 2005 και 141 εκατ. ευρώ το 2004. 

Ο Ν.3461/2006 τέθηκε σε ισχύ στις 30/5/2006. Στον πίνακα 7.3 παρατηρούµε ότι στις 

30/5 ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 3717,18 µονάδες έχοντας σηµειώσει πτώση 2,85%, την 

επόµενη µέρα ο γενικός δείκτης παρουσιάζει ήπια άνοδο της τάξης του 0,97% και µέχρι τις 

14/6/2006 ο γενικός δείκτης κατόπιν συνεχόµενων σχεδόν µειώσεων θα φτάσει τις 3379,28. 

Εάν συνεχιζόταν ο πίνακας 7.3, θα βλέπαµε ότι γενικός δείκτης θα επιστρέψει στα επίπεδα της 

30/5/2006, ύστερα από 42 συνεδριάσεις του χρηµατιστηρίου στις 27/7/10. Σε µία χρονιά που ο 

γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα 7.16, παρατηρούµε 

ότι τη χρονική στιγµή µετά την ψήφιση του Ν.3461/2006, ο γενικός δείκτης παρουσίασε 

συνεχόµενες σχεδόν µειώσεις. Το επενδυτικό κοινό εποµένως, και κατ’ επέκταση ο γενικός 

δείκτης δεν επηρεάστηκαν από την ψήφιση του Ν.3461/2006. 

 

Πίνακας 7.3 : ∆ιακύµανση Του Γενικού ∆είκτη Από 30/5/2006  Έως 14/6/2006 

Ηµ/νία Κλείσιµο Μετ.% Άνοιγµα Υψηλό Χαµηλό Όγκος Τζίρος 

14/6/2006   3.379,28 -0,46% 3.401,51 3.415,89 3.362,24 24.486.597 273.149.262,17 

13/6/2006   3.394,78 -3,81% 3.468,75 3.468,75 3.371,62 31.469.802 385.756.141,91 

9/6/2006   3.529,24 1,55% 3.536,50 3.548,22 3.518,87 15.816.580 223.648.591,13 

8/6/2006   3.475,50 -0,86% 3.398,11 3.495,44 3.377,15 24.050.751 301.176.189,31 

7/6/2006   3.505,57 -0,48% 3.499,53 3.532,99 3.438,74 26.895.223 312.030.836,47 

6/6/2006   3.522,43 -2,68% 3.569,90 3.570,27 3.515,77 25.423.307 335.003.816,40 

5/6/2006   3.619,27 -1,98% 3.665,27 3.665,27 3.604,05 13.079.743 181.606.579,07 

2/6/2006   3.692,41 0,42% 3.705,02 3.741,48 3.657,08 18.811.931 247.577.321,49 

1/6/2006   3.676,85 -2,03% 3.720,67 3.730,77 3.654,59 18.480.557 288.364.354,20 

31/5/2006   3.753,21 0,97% 3.672,44 3.753,21 3.670,00 22.564.857 353.699.142,27 

30/5/2006   3.717,18 -2,85% 3.808,12 3.808,12 3.710,94 16.856.499 239.878.736,91 
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7.20 Νόµος 3556/2007 Για Τις Προϋποθέσεις ∆ιαφάνειας Για Την 

Πληροφόρηση Σχετικά Με Εκδότες Των Οποίων Οι Κινητές Αξίες 

Έχουν Εισαχθεί Προς ∆ιαπραγµάτευση Σε Οργανωµένη Αγορά 

 

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η προσαρµογή της νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 

2004, για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση 

σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε 

οργανωµένη αγορά. Ο παρών νόµος καθορίζει τις περιοδικές και διαρκείς υποχρεώσεις 

πληροφόρησης σχετικά µε εκδότες για τους οποίους η Ελλάδα είναι το κράτος µέλος 

καταγωγής. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στα µερίδια που εκδίδουν 

Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων πλην των οργανισµών κλειστού τύπου. Επιπλέον δεν 

εφαρµόζονται κατά την απόκτηση ή διάθεση µεριδίων των Οργανισµών Συλλογικών 

Επενδύσεων.  

 Ο Ν.3556/2007 καθορίζει τις υποχρεώσεις των εκδοτών για την περιοδική 

πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Συγκεκριµένα ο εκδότης δηµοσιοποιεί ετήσια 

οικονοµική εντός τριών µηνών από τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσης, δηµοσιοποιεί 

εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης εντός 

δύο µηνών από τη λήξη της περιόδου αυτής καθώς επίσης καταρτίζει τριµηνιαίες οικονοµικές 

καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίµηνο της οικονοµικής χρήσης και τις δηµοσιοποιεί 

εντός δύο µηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου, ενώ διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις αυτές 

θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών. 

 Ο παρών νόµος καθορίζει και τις υποχρεώσεις των εκδοτών για την διαρκή 

πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Ρυθµίζει εποµένως θέµατα, τα οποία αφορούν την 

υποχρέωση ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σηµαντικών συµµετοχών, την 

υποχρέωση ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σηµαντικών 

ποσοστών δικαιωµάτων ψήφου, την υποχρέωση ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή 

διάθεσης χρηµατοπιστωτικών µέσων, την υποχρέωση δηµοσιοποίησης σε περίπτωση 

απόκτησης ή διάθεσης ιδίων µετοχών καθώς και θέµατα που άπτονται των εξαιρέσεων και των 

απαλλαγών των παραπάνω υποχρεώσεων. Επίσης ο Ν.3556/2007 καθορίζει τις υποχρεώσεις 

ενηµέρωσης των κατόχων κινητών αξιών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε 
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οργανωµένη αγορά και ορίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως την αρµόδια αρχή για την 

τήρηση των υποχρεώσεων και την εν γένει εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.17:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2007 ΕΩΣ 31/12/2007 

Το 2007 ο ρυθµός της παγκόσµιας ανάπτυξης κατέγραψε ικανοποιητική αύξηση της τάξης του 

4,5%, παρόλο που στο δεύτερο µισό του έτους επικράτησε κλίµα νευρικότητας στις διεθνείς 

αγορές. Αφετηρία στάθηκε η σταδιακή αποθέρµανση της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ και η 

ταυτόχρονη αύξηση των µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων που είχαν εκχωρηθεί σε 

νοικοκυριά µε χαµηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. Μέσα σε αυτό το µεταβαλλόµενο 

οικονοµικό σκηνικό, η ελληνική οικονοµία κατόρθωσε να διατηρήσει το δυναµισµό της, 

εµφανίζοντας ρυθµό πραγµατικής ανάπτυξης σηµαντικά υψηλότερο από το µέσο όρο της 

ευρωζώνης. Το 2007 το πραγµατικό ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,0% έναντι 4,2% το 

2006.  

Ο γενικός δείκτης του Χ.Α. το 2007 αυξήθηκε κατά 17,9%, κλείνοντας στις 5178,83 

µονάδες. Για τρίτη συνεχόµενη φορά, οι δείκτες µεσαίας (FTSE 40) και µικρής (FTSE 80) 

κεφαλαιοποίησης µε αποδόσεις 19,4% και 20,1% αντίστοιχα, ξεπέρασαν την απόδοση του 

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 20) η οποία ανήλθε σε 15,8%. Από τη χαµηλότερη 
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τιµή κλεισίµατος του γενικού δείκτη την τελευταία πενταετία, η οποία σηµειώθηκε στις 

31/3/2003 και ανερχόταν στις 1467,30 µονάδες, η συνολική άνοδος του µέχρι τις 31/12/2007 

ανέρχεται σε ποσοστό 253%.. Η συµµετοχή των ξένων επενδυτών έφτασε σε νέα υψηλά 

επίπεδα. Η αξία των θέσεων των ξένων θεσµικών επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση 

του Χ.Α. το ∆εκέµβριο του 2007 διαµορφώθηκε σε 51,8% από 46,6% κατά τον ίδιο µήνα το 

2006. Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών στο Χ.Α. κατά το 2007 αυξήθηκε σε 481 εκατ. 

ευρώ από 343 εκατ. ευρώ το 2006 

Ο Ν.3556/2007 τέθηκε σε ισχύ στις 30/4/07.  Ο γενικός δείκτης το χρονικό διάστηµα 

µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία παρουσιάζει ήπιες αυξοµειώσεις, και συνυπολογίζοντας και 

τις συνθήκες που επικρατούν τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και στην ελληνική 

πραγµατικότητα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ή ψήφιση του Ν.3556/2007, δεν είχε 

κάποια θετική συµβολή στην πορεία του γενικού δείκτη του Χ.Α. 

 

7.21 Νόµος 3606/2007 Για Τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Και 

Άλλες ∆ιατάξεις 

 

Σκοπός του νόµου 3606/2007 αυτού είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της 

Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αγορές 

χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η κύρια επιδίωξη του νόµου είναι να δηµιουργήσει ένα συνεκτικό 

πλαίσιο το οποίο θα ρυθµίζει τους κυριότερους τρόπους εκτέλεσης εντολών στην ευρωπαϊκή 

αγορά  ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών. Ένας από 

τους στόχους του νόµου είναι θέσπιση κοινών κανόνων  προστασίας και ενηµέρωσης των 

επενδυτών από τις επιχειρήσεις επενδύσεων  που δραστηριοποιούνται στις αγορές σε ένα 

καθεστώς διαφάνειας που θα εφαρµόζεται για  όλες τις συναλλαγές. 

Ο παρών νόµος ορίζει µεταξύ άλλων θέµατα που αφορούν τις Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπως τις 

οργανωτικές υποχρεώσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ., τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας 

τους και το καθορισµό του µετοχικού τους κεφαλαίου. Συγκεκριµένα το µετοχικό κεφάλαιο 

της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. Επίσης 

το µετοχικό κεφάλαιο Α.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία προβαίνει σε διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, 

σε αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση 

ανάληψης ή σε λειτουργία ΠΜ∆ ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 

µετοχικό κεφάλαιο Α.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία παρέχει µόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και 

διαβίβασης εντολών, παροχής συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε 
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κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών, ανέρχεται σε πεντακόσιες 

χιλιάδες ευρώ. Με το Ν. 3606/2007 ρυθµίζονται και τα θέµατα της προσωρινής αναστολής της 

άδειας λειτουργίας των Α.Ε.Π.Ε.Υ., της οριστική ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και της 

ειδικής εκκαθάρισης των Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

 Ο Ν. 3606/2007 ρυθµίζει και θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των Ανωνύµων 

Εταιρειών Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης. Οι Α.Ε.Ε.∆. λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης 

εταιρίας και επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά 

στη λήψη και διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και µεριδίων που εκδίδονται από 

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και στην παροχή επενδυτικών συµβουλών που αφορούν 

κινητές αξίες και µερίδια που εκδίδονται από οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. Οι 

Α.Ε.Ε.∆. δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια και χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών τους. ο 

µετοχικό κεφάλαιο των Α.Ε.Ε.∆. δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ. και οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές. Ο παρών νόµος ορίζει τις 

προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις περιπτώσεις οι οποίες επισύρουν την 

προσωρινή αναστολή ή την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.Ε.∆. 

 Ο νόµος 3606/2007 δίνει µεγάλη σηµασία στην προστασία των επενδυτών, 

περιλαµβάνοντας στις διατάξεις του ότι οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να ενεργούν κατά την παροχή 

επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών στους πελάτες τους µε αµεροληψία, εντιµότητα και 

επαγγελµατισµό, ώστε να εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των πελατών 

τους. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι ΑΕΠΕΥ σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς 

και µη παραπλανητικές. Οι ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες ή στους δυνητικούς 

πελάτες κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή µορφή, ώστε αυτοί να είναι ευλόγως σε θέση 

να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόµενης επενδυτικής ή παρεπόµενης 

υπηρεσίας και της συγκεκριµένης κατηγορίας του προτεινόµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου 

και ως εκ τούτου να λαµβάνουν επενδυτικές αποφάσεις επί τη βάσει αντικειµενικής 

πληροφόρησης. Τέλος ο Ν.3606/2007 καθορίζει θέµατα που άπτονται της λειτουργίας 

οργανωµένων αγορών στην Ελλάδα καθώς και θέµατα διαφάνειας και ακεραιότητας της 

αγοράς. 

 Ο νόµος 3606/2007 έχει τεθεί σε ισχύ από 1 Νοεµβρίου 2007 ακολουθώντας την ενιαία 

εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/39 ΕΚ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Στις 1/11/07 ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηµατιστηρίου, βρισκόταν στις 5.264,71 και 

στις επόµενες δεκαπέντε συνεδριάσεις, από τις οποίες οι δώδεκα ήταν πτωτικές, ο γενικός 
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δείκτης έχασε περίπου 450 µονάδες, φθάνοντας τις 4.818,26 µονάδες. Ο Ν.3606/2007 

εποµένως δε φαίνεται να είχε κάποια θετική επιρροή στην πορεία του γενικού δείκτη.  

 

7.22 Νόµος 3756/2009 Για Το Σύστηµα Άυλων Τίτλων, ∆ιατάξεις Για Την 

Κεφαλαιαγορά 

 

Στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), , καταχωρίζονται σε λογιστική µορφή κινητές αξίες, κατά 

την έννοια του άρθρου  ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση. Με απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται κανονισµός λειτουργίας του ΣΤΑ µε τον οποίο 

ορίζονται οι διαδικασίες µετατροπής ενσώµατων κινητών αξιών σε άυλες αξίες 

(αποϋλοποίηση),  οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρισής τους στο ΣΑΤ,  οι 

διαδικασίες επανέκδοσης φυσικών τίτλων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία 

αποϋλοποίησης, καθώς και ανάλογες διαδικασίες για κινητές αξίες αλλοδαπών εκδοτών. 

Ορίζονται επίσης οι διαδικασίες καταχώρησης των κινητών αξιών και των επενδυτών στο 

ΣΑΤ, τα θέµατα σχετικά µε την καταχώρηση και παρακολούθηση µε λογιστικές εγγραφές των 

δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών που έχουν αποϋλοποιηθεί ή ακινητοποιηθεί σύµφωνα 

µε το δίκαιο που διέπει την έκδοσή τους και τηρούνται σε άλλο µητρώο άυλων ή 

ακινητοποιηµένων τίτλων, οι διαδικασίες καταχώρησης στο ΣΑΤ των πράξεων και 

συναλλαγών επί άυλων κινητών αξιών που τηρούνται σε λογιστική µορφή στο ΣΑΤ καθώς και 

καταχώρησης των πάσης φύσεως µεταβολών επί των άυλων αυτών κινητών αξιών, οι 

προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία πρόσβασης στο ΣΑΤ, οι προϋποθέσεις,  οι όροι και η 

διαδικασία διασύνδεσης µε συστήµατα,  άλλα µητρώα,  κεντρικά αποθετήρια αξιών ή 

πιστωτικά ιδρύµατα που ενεργούν ως θεµατοφύλακες καθώς και θέµατα σχετικά µε τη σύναψη 

των κατάλληλων συµβάσεων, οι αρµοδιότητες, εξουσίες και υποχρεώσεις του διαχειριστή του 

ΣΑΤ και κάθε άλλο σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του ΣΤΑ. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιµο 

µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παρόντος 

νόµου ή του κανονισµού λειτουργίας του ΣΑΤ από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 

πρόσβασης σε αυτό, λαµβάνοντας φυσικά υπόψη παράγοντες όπως η βαρύτητα της 

παράβασης,  η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς,  ο κίνδυνος 

πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών,  ο βαθµός της υπαιτιότητας,  η λήψη 

µέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο µέλλον,  ο βαθµός συνεργασίας µε 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου,  οι ανάγκες της 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1990 

 122

ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόµου 

αυτού ή της λοιπής νοµοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά.  Σε περίπτωση σοβαρών ή 

επανειληµµένων παραβάσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαγορεύει τη 

συµµετοχή Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ή πιστωτικού ιδρύµατος 

στο ΣΑΤ.  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.18:∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2008 ΕΩΣ 31/12/2008 

 
Το έτος 2009 χαρακτηρίστηκε από σηµαντική άνοδο των διεθνών χρηµατιστηριακών δεικτών 

και σηµαντική µείωση της µεταβλητότητας των διεθνών αγορών. Οι ευρωπαϊκές και η 

αµερικανική αγορά πραγµατοποίησαν διψήφιες θετικές αποδόσεις ενώ οι αποδόσεις των 

αναπτυσσόµενων αγορών ήταν ακόµη µεγαλύτερες. Η πορεία των διεθνών χρηµατιστηριακών 

αγορών επηρεάστηκε κυρίως από την εξέλιξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και τις 

παρεµβάσεις των κυβερνήσεων για τον έλεγχο των επιπτώσεών της. Οι βελτιούµενες διεθνείς 

εξελίξεις επηρέασαν την πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία κατά το 2009 

χαρακτηρίστηκε αφενός από σηµαντική άνοδο των χρηµατιστηριακών τιµών, αυξηµένη 

συναλλακτική δραστηριότητα στις αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), αλλά αφετέρου 

από οριακή δραστηριότητα αρχικών δηµοσίων προσφορών, αν και η συνολική δραστηριότητα 
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στην πρωτογενή αγορά ήταν σηµαντικά αυξηµένη έναντι του 2008. Ο γενικός δείκτης τιµών 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Γ∆Τ/ΧΑ) έκλεισε στο τέλος του 2009 στις 2.196 µονάδες, 

σηµειώνοντας συνολική ετήσια αύξηση ύψους  22,9%. Η µέση µηνιαία µεταβλητότητα των 

ηµερησίων αποδόσεων του γενικού δείκτη ήταν 2,05% το 2009 έναντι 2,22% το 2008, 0,97% 

το 2007 και 1,08% το 2006. Κατά το 2009, η ηµερήσια αξία συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών διαµορφώθηκε σε 205,1 εκατ. ευρώ, µειωµένη κατά 35,13% έναντι του 2008. Η 

σχετική µεταβολή για το 2008 έναντι του 2007 ήταν επίσης αρνητική κατά 33,9%, 

ακολουθούµενη από αύξηση κατά 40,6% το 2007. Παράλληλα, η συνολική ετήσια αξία 

συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 50,9 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 35% έναντι του 2008. Στο 

τέλος του 2009 η συνολική χρηµατιστηριακή αξία των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών εταιριών έφθασε τα 83,4 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 22,3%, 

έχοντας ωστόσο υποχωρήσει κατά 65,1% εντός του 2008. Η κεφαλαιοποίηση των εταιριών του 

Χρηµατιστηρίου αντιστοιχεί µόλις στο 28,5% περίπου του ΑΕΠ της Ελλάδας, έναντι 34,7% το 

2008 και 85,2% το 2007. 

 Ο Ν.3756/2009 τέθηκε σε ισχύ στις 31-03-2009. Τον Μάρτιο του 2009 ο γενικός 

δείκτης σηµείωσε µηνιαία αύξηση κατά 9,7%, το µήνα Απρίλιο ο γενικός δείκτης σηµείωσε 

µηνιαία αύξηση κατά 21,9% και το µήνα Μάιο ο γενικός δείκτης σηµείωσε µηνιαία άνοδο 

κατά 13,3%. Η αύξηση του γενικού δείκτη είχε αρχίσει από τον Μάρτιο και η ψήφιση του 

Ν.3756/2009 απλώς έγινε στο µέσο µιας ανοδικής πορείας του χρηµατιστηρίου και δε 

θεωρείται ότι είχε κάποια θετική συµβολή στη στην ανοδική αυτή πορεία. Να σηµειωθεί ότι 

στις αρχές Μαρτίου ο γενικός δείκτης βρισκόταν στις 1.510,99 µονάδες για να φτάσει στις 

20/10 στις 2.892,82 µονάδες. 

 

7.23 Συµπεράσµατα 

 

Η νοµοθεσία που άπτεται θέµατα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε 

από το έτος 1990 και που αναλύθηκε στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας, αποτέλεσε τη 

βάση για τη ορθή λειτουργία της αγοράς κεφαλαίου, την αποτελεσµατική εποπτεία της και τη 

δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης τόσο στους Έλληνες όσο και στους ξένους 

επενδυτές. Η αποτελεσµατικότητα των ψηφισθέντων νόµων, κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 

Άλλωστε κάποιοι από τους νόµους αποτελούν εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις 

αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες και εποµένως η αποτελεσµατικότητα τους εξακριβώθηκε τόσο 

σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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 Στην ανάλυση που προηγήθηκε στο δεύτερο µέρος, εξετάστηκε εάν οι ψηφισθέντες 

νόµοι που αφορούν την ελληνική κεφαλαιαγορά είχαν θετική επιρροή στο επενδυτικό κοινό 

και θετική συµβολή στην πορεία του ελληνικού χρηµατιστηρίου. Σε αντίθεση µε την 

αποτελεσµατικότητα των νόµων ως προς το σκοπό δηµιουργίας τους και η οποία κρίθηκε 

ικανοποιητική, η θέσπιση των συγκεκριµένων νόµων δε φαίνεται να συνέβαλε θετικά στην 

πορεία του γενικού δείκτη του ελληνικού χρηµατιστηρίου.  Συγκεκριµένα στην περίοδο από το 

έτος 1990 εξετάστηκαν είκοσι µία αλλαγές της νοµοθεσίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, οι 

οποίες αφορούσαν τη θέσπιση νόµων, προεδρικών διαταγµάτων αλλά και υπουργικών 

αποφάσεων. Στις είκοσι από αυτές τις περιπτώσεις δε διαπιστώθηκε καµία συµβολή της 

νοµοθεσίας στην πορεία του γενικού δείκτη του ελληνικού χρηµατιστηρίου. Μόλις µόνο σε µία 

περίπτωση, αυτής της απόφασης 11596/Β 216 του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας η οποία 

επέτρεψε τη λειτουργία αποθετηρίου ονοµαστικών τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 

το χρηµατιστήριο ακολούθησε αξιοπαρατήρητη ανοδική πορεία. Ίσως, επειδή αποτέλεσε µια 

από τις πρώτες σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις των ελληνικών κυβερνήσεων να 

εκτιµήθηκε δεόντως από το επενδυτικό κοινό, ως την αρχή µιας σειράς νοµοθετικών 

παρεµβάσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε µια δυναµική και ώριµη αγορά κεφαλαίου.  

Οι υπόλοιπες είκοσι νοµοθετικές παρεµβάσεις οι οποίες δεν συνέβαλαν θετικά στην 

πορεία του γενικού δείκτη, µαρτυρούν ότι η νοµοθεσία που αφορά θέµατα κεφαλαιαγοράς δεν 

επηρεάζει σηµαντικά τους επενδυτές στην απόφαση τους αν θα επενδύσουν. Οι επενδυτές 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τα αποτελέσµατα και τα κέρδη των εταιρειών παρά για τις 

αλλαγές της νοµοθεσίας της αγοράς κεφαλαίου. Επίσης το επενδυτικό κοινό επηρεάζεται από 

τις φορολογικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τα κέρδη των 

εταιρειών καθώς και τη µερισµατική τους πολιτική. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 

νόµοι 3842/2010 και 3943/2011. Ενώ µε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, µε την 

καταβολή των µερισµάτων, γινόταν παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό 

(10%), µε την οποία εξαντλούνταν η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 

εισοδήµατα, µε τον 3842 ο φόρος που καταλογίζονταν άγγιζε το 40%, καθώς ακολουθούσε την 

κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος. Με την ψήφιση του συγκεκριµένου νόµου, οι αντιδράσεις 

από πολλές µεγάλες εταιρείες ήταν άµεσες. Κάποιες φτάσανε στο σηµείο να απειλήσουν µε 

την αποχώρηση τους από την ελληνική επικράτεια, ενώ οι µετοχές των συγκεκριµένων 

εταιρειών σηµείωσαν σηµαντική µείωση.  Ο νόµος 3943/2011 µετρίασε τις συγκεκριµένες 

αντιδράσεις, ορίζοντας το ποσοστό παρακράτησης φόρου επί των διανεµοµένων κερδών των 

Α.Ε. σε 21%  για διανοµές κερδών  που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 

2011 και σε 25%  για διανοµές κερδών  που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από την 
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1.1.2012 και µετά. Τη ψήφιση του ακολούθησε µεγάλη αύξηση των µετοχών των εταιρειών 

που παρέχουν σηµαντικά µερίσµατα και η οποία συµπαρέσυρε και τον γενικό δείκτη προς τα 

πάνω.  

 Ενώ, όπως αναφέρθηκε η ψήφιση ενός φορολογικού νόµου ήταν ικανή να οδηγήσει σε 

έντονες αντιδράσεις από εταιρείες και επενδυτικό κοινό, σε πτώση στο χρηµατιστήριο και 

τελικά στην ουσιαστική ακύρωση του νόµου µε την ψήφιση ενός νέου φορολογικού νόµου, ο 

οποίος συνέβαλε και στην αύξηση του γενικού δείκτη, αντίθετα οι αλλαγές στη νοµοθεσία που 

αφορούν την ελληνική κεφαλαιαγορά, όπως συµπεραίνεται από την έρευνα µας, δε φάνηκαν 

ικανές να επηρεάσουν το επενδυτικό κοινό και να συµβάλλουν θετικά στην άνοδο του γενικού 

δείκτη του ελληνικού χρηµατιστηρίου. 
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