ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΧΘΕΣΗ
σχέδιο νόμον: "Διστάί&ς τ-° τις ^ηματΗπηρκχΣς ζυ
γές κα τη δκχα&κτη npOYpeupentv της B.OJC."

δρικά διατπγματα θέματα σχετικά με την εφαρμογή ταυ
κανονισμού 2052/83 προκειμενου να αξιοποοηθοόν κοινοτικά
κονδύλια που αναφέροντα στην τεχνική βοήθεια και ιδιωτικό
προγράμματα.
Αθήνα, 5 kxU*xi 1991

Προς τη Βοαλη των Ελλήνων
ιρόσαχττο φαινόυενο κυκλοφοοίος πλαστών υετοχικών
' εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υπε■σε τους KrvSuvouc που διατρέχουν οι επενδυτές
>ν τίτλων και καΤ επέκταση ο ίδιος ο θεσμός της
πστηριακής σγοοάς. Το γεγονός οστό αν χαι περιοο άσκησε δυσμενείς επιπτώσεις στις χρηματιστήριοχλίξεις, οι οποίες ασφαλώς Sc είναι βαθύτερες και
στερες αν έχουιιε επανάληψη του φαινομένου. Είναι
λόγο αυτόν εξαιοετιχως επείγουσα η αναγκη πεαήσεως του ευαίσθητου θεσμού του Χοηματιστηριου
έτοιους κινδύνους τόσο με τη θέσπιση αυστηρών
ν για τους παραβατες όσο και με τη δημιουργία
ιμενικών δυσκολιών στην κατάρτιση πλαστών τίτλων,
το άρθρο 1 του παρόντος θεσπίζονται οι ποινές και
άρθρα 2 και 3 θεσπίζονται οι αντικειμενικές δυσκολίες.
τέρα:
Άρθρο 1
τη παρούσα διάταξη επιβάλλονται ποινές, ιδιαιτέρως
joij χαρακτήρα, προκειμένου να τύχει της αναλόγου
τς από την πολιτεία το έγκλημα της πλαστογραφίας
ν αξιών. Δια της διατάξεως αυτής θεσπίζεται η τιμωρία
του αυτοτελούς εγκλήματος της πλαστογραφίας κιαξιών, ήτοι ιδιώνυμου εγκλήματος, δεδομένου, ότι,
ς ‘κινητές αξίες- εισάγεται για πρώτη φορά στην
κή νομοθεσία. Ο σκοπός θεστέσεως των βαρύτατων
’ του άρθρου αυτού είναι η προστασία του επενδυτικού
και των χρηματιστηριακών συναλλαγών, διενεργουκαι πέραν των ορίων της ελληνική επικράτειας, από
ατικές πράξεις των οποίων το αποτέλεσμα δεν πλήτνον τα συμφέροντα των επενδυτών, αλλά και τα
τέρα συμφέροντα της χώρας, υπό την ιδιότητά της
άτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
ειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις πλαστογραji να διασφαλισθούν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές
την πλήρη εβαρμογή του θεσμού του αποθετηρίου
και σης ανώνυμες μετοχές, κα&ερώνεται η uno1 των εισηγμένων εταιρειών να εκτυπώνουν σε ειδικό
ισφαλείας τις ανώνυμες μετοχές τους.
Άρθοο 3
τείνεται ο θεσμός του αποθετηρίου εγγράφου και
ώνυμες μετοχές καθώς και σε άλλες κινητές αξίες
πό την δημιουργία ενός πληρέστερου συστήματος
αισης και πλήρωσής των χρηματιστηριακών συναλκαθώς και της φύλαξης των τίτλων των κινητών
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εξασφαλίζοντας
λύτερη δυνατή προστασία των συναλλασσομένων
τών.
Άοθοο 4
ψει του αναγκαίου νομ^ού πλαισίου με το άρθρο
άρέχεται εξουσιοδότηση όπως ρυθμίζονται με προε
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεδρίαση αριθμός 54 της 8-7-1991, ώρα 11.00 π.μ.
Συνεδρίασε το τμήμα Δ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσούτσος, Επί
τιμος Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε., Γ. Πανταζόπουλος, επίτιμος
αεροπαγίτης, X. Φατούρος, σύμβουλος επικράτειας, X.
Πλουμής, αρεοπαγίτης, Κ. Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ., Φ.
Αρναούτογλου, πάρεδρος συμβουλίου επικράτειας (εισηγη
τής) και X. Κότσίφος, εφέτης Δ .Δ. και επεξεργάστηκε σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τίτλο "Περί
Ασφαλείος των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και άλλων
διατάξεων-.
Γραμμστέος ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέ&ηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Α. Τσιπλάκος και ο Γενικός Γραμματέας Π. Παυλόπουλος.
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση και με τη συναίνεση των
παριστημένων εκπροσώπων του Υπουργείου το αποσταλέν
σχέδιο νόμου αναδιατυπώθηκε ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Διστάζεις για νς χρηματιστηριακές συναλλαγές κα τη
διαχείριση προγραμμάτων της Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 1
Όποιος καταρτίζει πλαστές κινητές αξίες (μετοχές, ο
μολογίες. ομόλογα, εν γένει χρηματιστηριακές αξίες, τίτλους
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικΔ καταθέσεων
του άρθρου 9 του αν. 148/1967 όπως ισχύει και έντοκα
γραμμάτιο του Δημοσίου) ή νοθεύει το περιεχόμενο αυτών
ή εν γνώσει τις χρησιμοποιεί με σκοπό να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλους περιουσιακό όφελος ή νο
παραπλανήσει άλλους σχετικά με γεγονότα που μπορεί να
έχουν έννομες συνέπειες, τιμωρείται με κάθειρξη και με
χρηματική ποινή από δέκα εκατομμύρια μέχρι ένα δισεκα
τομμύριο δραχμών.
Άρθρο 2
1.
Οι ανώνυμες μετοχές των εισηγμένων στο Χρηματι
στήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών εκτυπώνονται σε ειδικό
χαρτί ασφαλείας κα φέρουν ειδικά σημεία ασφαλείας.

