
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου: «Τροσοσοίηστ, της νομο6εσίας για 'J 
χρηματιστήρια αξιών».

Προς iij Bovai/ twr Ελλή*ω>
1. Γενικές Π αρατηρήσεις.

Ο εκσυγχρονισμός του 6εσμού των χρηματιστηρίων αξ.ω·- 
εντάσσεσαι στο ευρύτερο σλαισιο του εκσυγχρονισμού του σ,- 
-τήματο; αγορας κεφαλαίου -και χρήματος σου ήδη έχει σρο- 
ω6η6εί με σρογινέστερα νομο6ιτήματα όσως ο ν. 1260.
' 682 ··-* τ:: όργανα ασκήσεω; της νομισματικής σιστωσικής 

•/.α: συναλλαγματικής σσλιτικής. ο ν. 1665/1986 σου ει- 
σήγαγε τη χρηματοδοτική μίσ6ωση και ο ν. 1775/1988 για 
τις εταιρίες σαροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Η ανάγκη αυτού του εκσυγχρονισμού γίνεται επιτακτικό
τερη ενόψε: της ενοσοιήσεως της ευρωσαικής αγοράς ασό 
το έτος 1992. Ήδη οι σερισσότερες χώρες, και εντός και 
εκτός της Βυρωσαϊκής Κοινότητας, έχουν ςροόεί ή σροόαί- 
νουν σε ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις των χρηματιστηριακών τους 
θετικών.

Το ελληνικό σύστημα έχει ανάγκη ριζικής μεταρρυ·5μί- 
τεως σροκειμένου το χρηματιστήριο να συμόάλει στην οικο
νομική ανάστας η της Χώρας και να αντχσεςέλ-ύει στις α- 
σαιτήσεις του δ;ε6νούς ανταγωνισμού.

Με το υσοδαλλόμενο σχέδιο νόμου σρστείνοντα: ο: εξής 
ουσιώδεις αλλαγές στη νομο6εσία σερί χρηματιστηρίων:

1. Μεταφορά της εσοστείας στο Τσουργείο Εθνικής Οι
κονομίας.

Η ανώτατη εσοστεία των χρηματιστηρίων ανήκε: στον Γ- 
σουργό Εό/ικής Οικονοαίας. ο οσοίος και εξουσιοδοτείται 
να εκτίύοει, μέτα στο σλαίσιο σου του κα6ορίζε: ο νόμος. τις 
αναγκαίες κανονιστικές ασοφάσεις. με κύριο γνωμοϊοτικό όρ- 
γανο την Εσιτροσή Κεφαλαιαγοράς. Οι ατομικός ασοφάτεις. 
οσως άδειες συστάσ-εως χρηματιστηριακών εταιριών, διορι- 
σμοί χρηματιστών κ.λ.σ., 6α εκδίδονται ασό την Εσιτροσή 
Κεφαλαιαγοράς.

Με κανονισμό εσοστείας να κα6ορεστούν οι αρμοδιότητες 
των οργάνων εσοστείας τόσο κατά τη/ καύημιρινή /λειτουρ
γία του χρηματιστηρίου όσο και εν σχέσει μα τη γενικότερη 
λειτουργία του 6-εαμού.

2. Διοίκηση του χρηματιστηρίου.

Το χρηματιστήριο δε 6α οιοικαίται σλέον ασο εσιτροσή 
χρηματιστών, αλλά ασό Τμυελές διοικητικό συμδούλιο του 
οσοίου 3 μέλη 6α ορίζονται ασό τα μέλη του χρηματιστηρίου, 
ένα ασό τις εταιρίες των οσμίων « αξίες είναι εισηγμένες 
τ— χρηματιστήριο, ένα ασό τους εργαζομένους σ’ αυτό ένα 
ασό τους οργανισμούς 6εσμικών εσενδυτών και ένα ασό τον 
1* σουργο.

3. Μέλη του χρηματιστηρίου—Ανώνυμες χρηματιστηρια
κές εταιρείες.

Κα-ύιερώνετα: ο 6εσμός της ανώνυμης χσηματιττηρια- 
σ.ής εταιρίας, η οσοία 6α μσορεί να έχει τη/ ασαιτοόμενη 
οργά/ωση, ώστε να σαρέχει τις υσηρεσίες σου η σύγχρονη 
αντίληψη σερί χρηεατιστών 6ΐωρεί αναγκαίες, όσιος: με
λέτη της εγχώριας κ.αι της ?σι6νούς αγοράς, συγκέντρωση 
στοιχείων και σληροφοριών εν σχάσει σρος συγκεκριμένες α
ξίες. σαστχή συμίουλών σρος εσενδντέη και σρος εκδότες 
αξιών, αγορά αξιών δ: ίδιον λογαριασμό κ,λσ.

Καόιερωνετσ: εσίσης ο ·6εσμός των εξετάσεων γιτ το 
διορισμό χρηματιστών και χρηματισπμτακών εκσροσώσω·. τον 
ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιο/ών και 7.αταργειται ο κλει
στός αρι6μός των χρηματιστών.

4. Διαφάνεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ο έλεγχος της νομιμότητας των συναλλαγών διευκολύ
νεται με τη νέσσιση διατάξεων σου κα6ιερώνουν τη δια
φάνεια των συναλλαγών και στο μέλλον 6α ενασχυ6εί ακ.ο- 
μη σερ ισσότΒσο με τη χρησμοσοίηττ, των μέσον της σύγ
χρονης τεχνολογίας.

5. Παράλληλη αγορά.
E?»a: σλέον κοινώς τσοδεκτ; ότι εσισάλλεται η εν6·άρ- 

ρ.νση της οικονομικής ανάστυξης των μικρών μονάδων. Τ: 
χρηματιστήριο μσορεί να συμόάλει σ’ χυτό μ: τη δημιουρ
γία μιας ιδιαίτερης αγοράς, όσου 6α γίνονται δεκτές α- 
σίες εταιριών σου δεν έχουν όλα τα σροσόντα σου ασαιτε! 
ο ν-σμο; για να ζητησουν την εγγραφή τους στην κύρια σγο- 
:ά. διότι λ,χ. είναι νεες^ ή δεν έχουν τβ αταιτούμενο οικ.ο-
, J./.ι ΐιγϊ6ος λ.ατ.

Οι νέες, λοισόν, κ.αι οι μικ.ρές εταιείες 6α μσοσού·/. εε 
χαμηλότερο κόστος και λιγότερο αυστηρή διαδικασία /α σροσ- 
υεύγου-. στην σαράλληλη αγορα για άντληση κεφαλαίων.

6. Ασο6ετηριο τίτλων.

Η λειτουργία ασοόετηρίου τίτλων στο Χρηματιστήριο Α
ξιων Α6ηνών 6α εσιταχύνε: κατά σολύ το ρυ6μό εκτελέ- 
σεως των χρηματιστηριακών συμόάσεων ιδίως εσ; ονομαστι
κών μετοχών.

7. Ασαγόρευση χρησιμοσοιήσεω; εμσιστευτικών σληροφο
ριών.

Η ομαλή λειτουργία των αγορών κινητών αξιών σοούσο- 
6έτε: ισότητα ευκ.αιριών μεταξύ των εσενδυτών. Με σκο-
σό την κατά το δυνατόν εξασφάλιση αυτής της ισότητα; 
όεσσίζετα; διάταξη, δάσε: της οσοίας διώκεται σοινικώ; 
όσοιος χρησιμοσοιεί εμσιστευτικές σληροφορίε; για να συνά
ψει χρηματιστηριακές συμίάσεις ασό τις οσο'-ες εσωφελειτα: 
ιδιαιτέρως.
[I. Παρατηρήσεις κατ’ άρ6ρο.

'Αρ6ρο Ιο του σχεδίου νόμου.

α. Με “t; σαρ. 1. .·) και 3 η εσοστεία των χργχαςΕΤ'.ττη·
c ίων α/ασ :αι στον ϊ'σουργό Εύνιν.ήσ Ο:*/.ο*/οαί2ς.

C. Με την σαρ. ί C Τσουργός εξουσ ιοίο τείται να χαταρ
τισει κανονισμό εσοστείας. Με τον κανονισμό 6α καταττεί 
δυνατό να συγκεντρω6ούν όλες οι διατάξεις της κείμενης 
νομ«6εσίας σου κα6ιερώνουν αρμοδιότητες κρατικών οργά
νων εν σχέσει με τη/ εσοστεία της λειτουργίας των χρημα
τιστηρίων και να ανα6εωρη6εί η κατα/ομή των αρμοδιοτή
των μεταξύ των οργά/ων αυτών. Ένα μέρος των αρμοδιο
τήτων μσορεί να ανατε6εί σε όργανα και υσηρεσίες του χρη
ματιστηρίου όσως σ.χ. στο διοικητικό συαδούλιο το οτ.οίο δεν 
σσαρτιζεται σλέον ασό χρηματιστές μόνο κ.αι στα κα6ήκο- 
ντα του οσοίου σεριλαμόάνεται η εσοστεία της σύννομης λει
τουργία; του χρηματιστηρίου.

γ. Με την σαρ. 5 σαρέχεται στα όργανα ε.-οστείας η εξου
σία να σροίσίνουν κατά την άσκηση του ελέγχου εφασμογή; 
της νοαο6εσίας σερί χρηματιστηρίων σε έρευνα των όιδλιων 
και στοιχείων των ελεγχόμενων. Έσιτρέσσετα: εσιση-ς. εφ Ο
σον το σροδλέσε: ο κα/σνισμός εσοστεία,. η ανάύεση ελέγχων 
:ε ειδικευμένους ε.'.εγκτέ; και η κα6ιέσωση υσοχρεωτικής υ- 
σοδολής στοιχείων ασό τους ελεγχόμενους.

Άρθρο 2ο του σχεδίου νόμο.

Τακτικά μίκη το, χρηματιστηρίου είναι, εκτός α ό τους 
χρηματιστές, και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες. 
Ο 6εσμός των α/τικρυστώ·/ σαραμένει.

Άρ6ρο 3ο του σχεδίου νόμου

α. Η χρηματιστηριακή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία α- 
σον.λειστικού σκε..υυ (σαρ. 1). έχε; ελάχιστο μετοχικό, κεφά- 
λαιο δρχ. 70.OOC.OOC (σαρ. 2). σου μσορεί να αυξάνεται με 
ε-σΆαση του Γσουργού, ύστερα ασό γνώμη της Ετιτοοσή: 
Ινεφαλαιαγοράς. Το σοσό των 70 εκατομμυρίων δραχμών σρέ- 
σε: να είναι ολοσχερώς καταδείλημένο σε μετρητά κατά τη 
σύσταση της εταιρίας.

;. Ο·; μετοχυς της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας 
(σεραιτέρω, για σιτ/τομία ΑΧΕ) είναι ονομαστικές. Η μετα- 
δίδασή τους σαοασαιτεί άδεια του Τσοαργού. εκτός αν με τη 
•μεταδίόαση ή κ.αι με αυτή δε συγκεντρώνο·/τα: στα χόρτα του



ατοκτώντας μετοχές του αντιτροσωτεύουν τοσοστό μεγαλύτε
ρο too 10% του μετοχικού κεφαλαίου (ιταρ. 3).

γ. Τα μέλτ του χρηματιστηρίου. τακτικά κ,α: έκτακτα. ο: 
χρ τμ. ατ ιστηιρ ι αχ ο: εκτρότωτο: και ο: τφ::ωτ·.κ.·ί; εταιρίες των 
χρ-Ίυ/ατιστών δεν φτερού·. να είναι μετόχι.·. σε ΑΧΈ. II ίδια 
ατ αγόρευση ισχύει για του; οργανισ-εούς του έχουν ασοκλει- 
στ:7.ό toots συλυ.ογικές ετενδύοεις. Η συμόατική ·ιζ~7- 
όίόαση μετοχών .'.XL σι τρόσωτ: ore τζ ταρατάνω αναφε-
ρόμενα είναι άκυρη απέναντι τττν εταιρία. Αν ο: μετοχές τε- 
ρισλάουν στα παραπάνω πρόσωπα αιτία άανάτου. στερούνται 
τζ πρόσωπα αυτά το δικαιώματα παράσταση; και ό/ήίου (αυ- 
τοτροσώτω; ή Star αντιπροσώπου) στις γενικέ; συνελεύσει; 
μετόχων κ.αόώ: και ελέγχου τη; εταιρίο;. Εξαίρεση ατό 
την ταρατάνω απαγόρευση κα-S ιερών εται για του; χρηαατι- 
ττηριαχού; εκπροσώπου; y.a: του; αντικρυστές. οι οποίοι είν2ΐ 
μέτοχοι τη; ετσιριαυ το, του; έχε: διορίσει (παρ. 4).

Άφνρο 4ο του σχεδίου νόμου

a. Η ίδρυση τη; ΑΧΕ. τέραν τη; άδεια; το, απαιτεί η 
νοαοόεσία περί ανώνυμων εταιριών, προϋπυόετε: άδεια του εκ
δίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά; ν.αι κατάόεση το. μετοχι
κού τη; κεφαλπ::.. σε ειδικό τ:ατεζικό λογαριασμό. Για την 
τασοχή τη; άδεια; η Ετιτροτή Κεφαλαιαγορά; -υνεκτινά 
ιδίω; την οργανωτή τα τεχνικά και οικονομικά μέσα τη; ε
ταιρία; και ττν αξιοπιστία και την τειοα των τροτώτων του 
πρόκειται να διοικήσουν την εταιρία (ταρ. 1). Η αξιοπιστία 
των μελών του διοικητικού συμίουλιου εξακολουθεί να ελέγ

χεται ατι; λειτουργούτε; ΑΧΕ. υπό την έννοια ότι η Ετιτρο- 
τή Κεφαλαιαγορά; έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την ταύ- 
τη ιιελου; τη; διοικήσει·:; ττο τρότωτο του ετοίου ανατρέχουν 
ο: τρούπο-ύέσει; *.ο, ύα στήριζαν αρνητική κριτή τερ! τη; 
αξιοπιστία; του (ταρ. 4).

*. Με του; ίδι:όρου; χορηγείται άδεια για τη μ-ετατ;υ- 
τή υφιττάαενη; ανώ.υμη; εταιρία; τε χρηματιστή·: ιαχή (ταρ. 
2) και για την εγκατάσταση και λειτουργία ττην Ελ/.άοα 
αλλοδαπή; χρτμυτιατηριακή; εταιρία;. Οι αλλοδαπέ; χρη- 
ματιττηριακέ; εταιρ-ίε; του λειτουργού·/ ατην Ελλάδα υτο- 
χρεώνοντα: να α.,νάατουν ετήαιε; οικονομικέ; καταττττει; 
κατ’ ανάλογη ίκ: τάλληλη) εφαρμογή των διατάξεων γΐ2 
τι; ανώνυμε; εταιρίες, ανεξάρτητα ατι τον νομ·κό του; τυ-
το Ιταρ. 31.

'Λρ-Spo 5ο του σχεδίου νόμου
Με το άράρο ό κα-ύιερώνετα: υποχρέωση αυξήτεω; του

υ.ε ιοχικού κεφαλαίου τα; ΑΧΕ τε τεριττωοη του οι υτοχρεώ- 
ΟειΡ τη; υτερία’νουν τα ίδια κεφάλαια.

Ά;·5ρο 6ο του σχεδίου νόμου
α. Η ΑΧΈ S α διενεργεί τι; χρηματιατηριακέ; σνναλλα-

Τ*ΐ μ.:7ω των ττ,: ιαν.ων τη; εν.χ^οτωχων 1X2:.
1). 0 χρηαστ :ττη: *.27.C; Ε7. ~ζί'torcr e!v2·. ::γ2νο ττ ; ι τ 2: -
ρίας 7.2·. την rv ~: cι:ΰΓ;' 7..2Τ 2X07.'Μ·.τ·;ό 2/.λ(·: ν c:*;r/(»jv

* · τ ^cr;jL2T:r::r ::τ /.:: τνν: 7*;:: ':: 7χ: 7*;>· 2 τ :.
γζτμζπζ jt/.ων 7JJ. :27χων 7.2: 22V2:0»V : »7.2:::x: 2-

r '.ώ·>- t-2:. 5:;. 0 ::27.d; s7.r:w(orc; x: in: 72

ίγι·. Τ2 XTC7V--τ:· : vc: 2X2*.T ’ · ? :t*jl2·τ:χτη.
Πρέτε: ετιση:; vy :: ττ:: ι:::7.*ί: ire τάτι: ; xo'j

7.2-S:£ρών:ντ2·. *;*.2 τ: ;xc 7.Ρ^2 τ:ττών. Στη 'S£rr 7.rrr
Γτη::27.:.; ί/.Π^ :c::Χετ2·. 7.7: c sv svi ■ 7:r~

ματιστή/;. οτύτε και αναστέλλεται η άσκηση του επαγγελυ α
τό; του 'τα: Π'. Ο διορισμό; το. χρην.στιστη.ριαζού εκ τοο
αώτου ατό την εταιρία υτόκ-οιτα: στην έγκριτη τη; Επιττο- 
τή; Κεφαλαιαγοράς, του ταρέχε: την έγκριτη αν αυντρεχουν 
οι νόμιμε; τρο:_εύεοειφ διορισμού 'ταρ. 51.

Με διάταξη μεταόατικοό χαρακτή: :< τα:. 6 επιτσεπε- 
ται μέχρι τέλου; 1990 ο διορισμό; χωρίς εξετάζει; αε ·ύεση 
χρηματιατηριακο. εκτροοωτου τροτώτων του έχουν εταο/.ή 
γνώση κ.α: τείεα των -Sενετών τη; Κεοαλα:α*;::ά: λόγω ε- 
ταγγέλματοο. Η εξαίρετη κρίνετα: αναγκαία για την αξιο- 
τοίητη ικανών α.α: εμτειρων εταγγελματιων. μέχρι; ότου ορ
γανώνει ο νεορ νΐομο; των ειδικών εξετάτεων.

ε. Η χρήμα*ιατηριακή εταιρία μτορε! να διορίζει και αντι- 
κρυατές. ο: οτοίο: ομω; δεν ετιτρέτεται να είναι τυγχρί-ω; 
αντικρυττέ; τε χρηματιττή ή τε άλλη χρηματιτττ:ιακή :· 
ταίρια. Ο αρ<·ύμό; του; κατά εταιρία -Sα ορίζεται με ατόφατη 
του Ττουργού. ύ; ,ιρα ατό γνώμη τη; Ετιτροτή; Κεφαλαια- 
ν-οράτ και του διοικητικού τυμόουλίου του χττνατιττττίου
ίρταρ. 9).

Άρ-ύρο “ο το. τχεδίου νόμου
α. Αυτά το- η ιτχύουτα νομούετία τερ: χ:τ/.-ατιττηρίω. α

ξιών. τότο γενικώς ότο και είδεκώ; τερ! του χρηματιττη:· .. 
αξκόν Α-ύηνών, ι.ροόλέτε: για του; χ:ηυ,ατ·.:τέ: ιτ/ύουν ν.α· 
για τι; 'AXF ιταρ. 11.

Δυνάμει αυτής τη; διατάξει·); η ΑΧΈ έχε: όλε; τι; . ί- 
χοεώτει; και όλα το δικαιώματα του χρηματιττή. τ.χ. ντ:. 
χρίωτη καταϊελή; ειτοορά; ττο ι.Συ-/εγγ.η.τικέ· , ίιιιαίι·)· α 
τμ-τιετοχής ατι; .ενικέ; τυνελούαει; των μελών το. χρημα- 
τιττηριου κ.λτ.

ό. Ο: διοικηόΐ/,έ; κ.α·. τοινικε; κ.υρώτει; ι ου τροόλέτονται 
για του; χρηαατι;-ε; ιτχύου-/ *αι για του; χρηματιττη.::α
χούς εκτροοώτους των ΑΧΕ (ταρ. 2). Τα ατυμόίόαττο τνυ 
τροόλέτονται για τους χρηματιττές ισχύουν για τους χρη.α 
τιττηριακούς εκκροτώτους και για τις ΑΧΕ.

Άρ-ύρο 8ο του τχεδίου νόμου

Ο: ΑΧΕ ελέγχονται, ως ανώνυμες εταιρίες, ατό ορ
κωτό λογιστή (ταρ. 1) και εγγράφονται στο tSto μητρώο 
Α.Ε. του εγγράφτ/ται και οι τρατεζικές εταιρίες (ταρ. 2). 
Στο μητρώο αυτό γίνονται και άλες οι άλλες καταχωρίσεις 
δημοσιότητας του αταιτε: ο νόμος για τις ανώνυμες εται- 
?*»ζ·

'Αρ-ύρο 9ο του σχεδίου νόμου
Με το άρ-άρο 12 ταρ. 3.V. του ν. 3632/1Θ28 ετιτρετυ- 

ταν η σύσταση ομόρονάμων εταιριών μεταξύ δύο χρηματι
στών ή μεταξύ χρηματιστή α.α: τρίτων ή μεταξύ εμόρρυ-ύμης 
εταιρίας χρηματιστών α.α: τρίτων. Η δυνατότητα αυτή κ.αταρ- 
γείται για το μέλλον οεδομενου ότι καύιευυωνεται ήδη ο ·ύε- 
σμό.ς της ΑΧΕ. -Κτίνεται. εν τούτοις. σκότιμο να μην ετιόλη- 
•ύε! η λύση των ομόρρυ-ύμων εταιριών του έχουν ήδη συτταύεί 
και λειτουργούν (καρ. 2). Για τα σχετικά με τη λειτουργία 
τους -ύέματα -ύα διέτονται μέχρι λύτεώς τους ατό τις σχε
τικές διατάξεις του ν. 3632/1928. Οι τροσωτικες εταιρίες 
δεν μτορούν να διεξάγουν τις χρ ημ ατ ιστηρ ι ακέ; συναλλαγές 
του ετιτρέτοντα: ατοκ-λειττικά και μόνο στις ανώνυμες χρη- 
ματιστηριακές εταιρίες (ταρ. 2).

Άρ-ύρο 10ο του σχεδίου νόμου

α. Κα-ύιερώνεται ο -ύετεός των ε:δικ.ών εξετάσεων για 
το διορισμό χρηματιστή (ταρ. 1) έτσι ώστε η ετιλογή των 
τροσώτων να στηρίζεται σε ουσιαστικά κριτήρια κ.αι όχι σε 
τυτικά. Η εξειδικευαη των ταρατάνω εξετάσεων ανατί-ύεται 
στον Ττουργό. ο οτοίος 6α ατοφασίζει, ιύστερα ατό γνώμη 
της Ετιτροτή; Κεφαλαιαγορά; και του Διοικητικού Σ.μδου- 
λίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αάηνών. για το σύστημσ 
των εξετάσεων κ.α: τσ υτόλοιτα -ύέματα οργά·/ωτη; και διε
ξαγωγή; του;. Με αυτό τον τράτο 6α υτάρχει η δυνατότητα 
τροσαρμογή; στι; α/άγτυε; κ.άύε ετοχή;. Η ταρ. 2 καύορί
ζει το σκοτό των εξετάσεων του είναι η ανάδειξη τροσώτων 
του έχουν την αταιτούμενη ικανότητα, εμτειρια και αξιοτι- 
στια για την άσκηση του εταγγέλματο; του χρηματιστή.

ρ. Q; αταραίτητο τροσόν των υτοόηφίων τί-ύετα: τα:. 3
το ττυχιο ανώτατη; σχολή;, αλλά α.α: η 3ετή; ατατχόληση 
σε ετάγγελμα σχετικό με τα χρηματιστηριακά, ότω; τ.χ. 
ατατχόληση σε χρηματιστηριακό γραφείο, σε εταιρία ετενδύ- 
σεων χαρτοφυλακίου ή αμοιόαίων κεφαλαίων, σε τμήμα α- 
ξιολογήσεω; ετιχειρήσεων τράτεζα;.

γ. Ελάχιστο όριο ηλικία; διορισμού ορίζεται το 25ο έτο; 
(αντί του 30ού του ίσχυε). λαμόανομένη; υτόψη και της 
διε-ύνού; τρακτικής (τα:. 3 εδαφ. α).

Ο: διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Α-ύηνών. του τροέίλεταν ατοδοχή ή μη του νέου χτημστ·.-
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*·η ως μέλι>υς αχό τη γενική συνέλευση των χαλαιών με
λών. κασαργούνται. Κασαργεισαι. εχίσης. ο κλειστός αριθ
μός τιν; χρήματισσών ,ίλ. άρθρο 38).

Άρθρο 11c του σχεδίου νόμου

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την 
χ;αστολή της άσκησης του εχαγγέλματος των χρηματιστών 
'/.στα το διάστημά του διορίζονται χ ρ ημ α τ: στ η ρ: α ν.ο ί εκαρό- 
σωχοι.

'Αρθρα 12ο. 13ο. 14ο. 15ο και Ιϋο του σχεδίου νόμου.
2. Κασαργεισαι η «διοικούσα εχιτροχή» του Χρηματιστή

ριο- Αθηνών. στη; 03012. χέρα ατό Τ2 έργα χου της είχχ; 
ανασε-θε: με το συστατικό νόμο χερ-ί χρηματιστηρίων ιν. 
HG3v2^19—C. άρ-θρ. 8 3α:. 3). δηλαδή ότι «εφορεύει των 
ε;·.·2τ·.ών του χρηματιστηρίου και διοικεί την περιουσίαν αυ- 
του<>. χεριήλθχ;. με τροποποίηση του έτους 1945 (α.ν. 289 
άρνρ. 3), ν.α: ο: αρμοδιότητες του Ειδικού Συμβουλίου Χρη
ματιστηρίων Αριών χου ν.αταργήθην.ε με τον όβto ταιατίνω
2.ν. 289/1945. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετειχχ;. εχτός αχό 
λνΤί^σιστες. 2.2·. εκπρόσωποι της Εθνική; Τράπεζας. των 
εταιρειών χου ο: μετοχές τους ήταν εισηγμένες στο χρημα
τιστήριο. του Εμχορικού -/.α: Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
κχθ ώ : -/.α: δύο εκεσσόσωτο: οικονομικών υχουογείων (άσθ:.
5 3α:. 2 του ν. 3632/1926).

Ήτη. με τα άρθρα 12 ν.α: 14 ανατίθεται η διοίκηση, 
η ϊ:χ/είρ:αη και η εκχροσώχηση του χρηματιστηρίου, η εχο- 
3τε:α της λειτουργίας του. για τη διασφάλιση της νόχτεης 
χα: ομαλής διεξαγωγής των εργατιών του. καθώς χαι όλες 
οι αρμοδιότητες της «διοικούσα; εχιτροχή;». τε 7μελες διοι
κητικό συμβούλιο. 3ου διορίζεται αχό τον Τ-χουργό με τοιετή 
θητεία (άρθρο 12 χαρ. 3). Ο Τχουργός Ζορίζει ως μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου τα χρύσωσα χου ορίζοντα: αχό 
τους εξής : Τα μέλη του χρηματιστηρίου, ϊηλ. οι χρηματι
στές ’/.α: ο: χρηματιστηριακές εταιτίες, χροτείνουν τρεις σύμ
βουλους. εν. των οχοίων ένας τουλάχιστον είναι χρηματιστη
ριακός εν.χρόσωχος. Αχό ένα σύμβουλο χροτείνουν οι εταιρίες 
χου οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στην χόρια αγορά του 
χρηματιστηρίου, οι εργαζόμενοι του χρηματιστηρίου χβι οι 
οργχ/ισμοί χου έχουν αχον.λειστιχό σν.οχο τις συλλογικές ε- 
χενδύσει; σε ν.νητές αξίες (δηλαδή εταιρίες Γχενϊόσεων χαρ
τοφυλακίου ν.α: οι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων). Το «δδο- 
μο μέλος εχιλέγεται αχό τον Τχουργό μεταξύ των χροσώ- 
χων με ειδική χείρα ν.α: κόρος (άρθρο 12. χαρ. 21.

is. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα χαοέχι: 
τις υχηρεσίες του στο χρηματιστήριο κατά κύρια αχασχόλη- 
ση ^άτ-Sco 13. χαρ. ΐ). Στην χεριχτωση χου είναι χοηια- 
τιστής ή χρήματτσττχιοποός εν.χρόσωχος -Sa τελεί σε χ;αστο- 
λ.ή της άσκησης του εχαγγέλματός του ίάτ-Sp. 13. χαρ. 3'. 
Ο: αμοιβές των μελών του ϊιοιν.ητικού συμβοθλίου. των με- 
/»ων τον ty.TtXsTTty.ov cttit-cttov 7.2: του ■^parj/Axrez *ιιζ'>- 
νουν το χρηματιστήσιο (άρθρ. 16V

ϊ. Παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο (άρθρ. 14. χα:. 
21 η δυνατότητα να μεταβιβάζει σε εκτελεστικές εχιτροχές 
τη; άσκηση αρμοδιοτήτων του. Στις εχιτροχές μετέχουν μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή και στελέχη αοτό το χροσω- 
χικό του χρηματιστηρίου με εχαρν.ή μόρφωση και χείρα. Με 
τον τρόχο χυτό -3α -μχορούν να ασν.η3ούν καϊσιές αρμοδιό
τητες του διοικητικού συμβουλίου, όχως χ.χ. η χαρστκολού- 
·3ητη της διεξαγωγής των χρηματιστηριακών συναλλχ-ών 
αχό χεοιστότερο ευέλικτα όργανα.

ε. Ο. διατάξεις χου αφορούσαν την χαράσταση του κυβερ
νητικού εχόχτη στις συνεδριάσεις της διοικούσα: εχιτροχή; 
και τη; χροσουγή στον Τχουργό σε χερίχσωση ίιαφο)·;!ας σε 
ορισμένα -3έματα. εχειδή τα σχετικά -δέματα έχουν αντιμε- 
τωχισ3εί ήδη με νομοθετική ρύθμιση κατά το χαρελθόν ή 
αντυμετωχ:ζσ;τ2ΐ με το χαρόν σχέδιο νόμου, δεν κρίθηκε σκό- 
χιμο να διατηρηθούν. Καταργούνται έμμεσα αχό τις Βιατά- 
ξεις του νομοσχεδίου χου ρυθμίζουν πς συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου (άρθρ. 15 χαρ. 2).

Άρθρο 17ο του σχεδίου νόμου

α. Με σκοχό να εχιτευχθεί όσο γίνεσαι ταχύτερα η συμ
μετοχή στη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αξιων Αθηνών των 
νέων χροσωχων χου χροδλέχει το χαρόν νομοσχέδιο, θ-εσχ: 
ζετα: διαταξη για τον τρόχο διορισμού του χρώτου. μετά 
την έναρξη ισχύος του νόμου, διοικητικού συμβουλίου ιχαρ. 1 .

ρ. Με σιάταξη μεταβατικού χαρακτήρα ιχαρ. 2'. δια 
τηρείται η σημερινή διοικούσα εχιτροχή μέχρι: ότου διορι- 
σθεί το χρώτο διοικητικό συμβούλιο.

Αρθρο 18ο του σχεδίου νόμου

α. Κατά τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας χου χρο- 
έβλεχε ότι τα χρηματιστήρια ιδρύονται με νόμο \άρθρο 2 
του ν. 3632/1928'. η χαρ. 1 αυτού του ά:3:ου ορίζει ότι 
ιδρύονται με χροεδρικό διάταγμα, ύστερα αχό χρόταση του 
Τχουργού ν.α: γνώμη της Εχιτροχή; Κεφαλαιαγοράς. Με 
το ίδιο διάταγμα ορίζονται τα του συνεγγυητικού κεσαλαίου 
του νέου χρηματιστηρίου.

ρ. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες και ο: χρηματιστές μχο
ρούν να μετέχουν σε χερισσόσερα του ενός χρημ.αστήρια.

Άρθρο 19ο του σχεδίου νόμου

α. Ο κανονισμός κάθε νέου χρηματιστηρίου ν.α: τα της 
ασμήσεως τη; εχοχτειας καθορίζονται με υχουργική αχόφα- 
ση, χου εκδίδεται ύστερα αχό γνώμη της Εχιτροχή; Κεφα
λαιαγοράς (xap. 1). Για την τροχοχοίηση του κανονισμού 
αχαιτείτα: και χροηγούμενη γνώμη του διοικητικού συμβου- 
λίου του χρηματΓΓτηρίου (xxp. 2).

£. Ο ΚσΛνισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο 
οτοίος τροχοχο:ήθηκε και ϊιατυχώθηκε σε ενιαίο κείμενο 
με το Β.Δ. της 12/16 Ιουνίου 1909 ν.α: του οχοίου ο: δια
τάξει; τροχοχοιήθηκσ; στη συντ/εια. είτε ρητιό; είτε με 
τη θέσχιση αντίθετων διατάξεων, θα ν.ωδικοχοιηθε! μ: χρο- 
εδρικό διάταγμα. Η τροχοχοίηση του κσ;ον·.σμού συ του θα 
γίνεται σύμφωνα με τη; χαρ. 2.

Άρθρα 20ό. 21ο. 22ο, 23ο. 24ο και 2όο του σχεδίου νόμου.

Με τα χαφαχάνω άρθρα τροχοχοιούντα: ν.α: συμχληρώνο- 
νται ο: διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα 
είδη και τη διαδικασία διεξαγωγής των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, καθώς και τις χσοϋχοθέσεις διεααγωγή; τους 
αχό τα μέλη του χρηματιστηρίου.

Ειί ικότερα:
α. Εκτός αχό τη σύμβαση χωλήσεως τοις μετρητοί; ν.α·. 

τις συναφείς χρος αυτήν ίικαιοχσαξίες. χου ρυθμίζονται αχο 
την ισχΰουσα νομοθεσία, οι υχόλοιχες συμβάσεις χωλήσεως 
με ειδικές συμφωνίες (τ, χαλαιά νομοθεσία χρησιμοχοιούσε 
τις ονομασίες «εχί χροθεχμ-ια». «εχί οώρω ή οιχλασιασυώ". 
«σϋμβασις ςμεταφοράς») θα εχιτ:χχονται μόνον εφ’ όσον εκ- 
δοθε! υχουργική χχόσαση. ύστερα αχο γνώμη της Εχιτροχή; 
Κεοαλαιαγτσάς. στην οχοια θα καθορίζονται και ο: οσο: συ
ναφής τους (άρθρο 20).

β- Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις θα συναχσονσαι με τρεις 
στόχους: εντός κύκλου (άρθρο 221. έκτος κυκλου (άρθρο 
23) ναι: ;με σαεθηφιστικός εγγραφές (άρθρο 241. Η_ μό;η 
σύμβαση χου εχιτρέχεσα: να συ·;άχτεσαι με συμφηφιστιν.ες έγ
γραφέ: είναι η χώληση ονο;μαστικών μετοχών χου έχει ως 
αχοτέλεστμα να χαρέχεται στον αχοκτωντα η ϊιτ;ατοτητα ου
σιαστικής συμμετοχής στη διοίκηση της εν.δότριας τιον με
τοχών εταιρίας. Η χα?αχά-;ω σάμβαστ, συνάχτετα: ύστερα 
αχό άδεια των αρμόδιων οργάνων εχοχτειας. χου ελέγχουν 
τη συνδσομή των ουσια-στυν-ών χροΰχοθέσεων χυτής της ίια- 
ταξης και τη; αυθεντικότητα της σύμβαση:., το χ; δηλαδη 
η χόμβαση έγ-ινε στα σοβαρά και όχι φαινομενικά, και γνιο- 
στοχοιείσα- α;μέσως στο χρηματιστήριο (άρθρο 24 ι.

γ. Για στ, χρηματιστηριακή σύμβαση 
τείται εκφώνηση και χ;σ:?ώνιση σσο

ΐντος
χώρο

κύκλου αχα·- 
και κατά το



χρόνο συνεδριάσει*/; του χρημ-ατυτηρίου. καθώς και κατα
γραφή χαι ανακοίνωση κρος το χρηματιστήριο των στοιχείων 
της σ-μυόασεως (-άρθρο 22 καρ. ί και 2).

Κάθε μέλος του χρηματιστηρίου έχε: οικαίωμα να συνα
χτεί σαμόαση εντός κύκλου (άκ>θρο 22 καρ. 3).

δ. Αντίθετα, σύμόαση εκτός κύκλου εκιτρέκεται μόνο στις 
ανώνυμες χρημχτιστηρ·.ακέ; εταιρίες κου έχουν κεφάλαιο 
τοι»7*άχιστον 200.000.000 ορχ. (άεθρο 23 rap. 1 το;ικτ.
a'). Br: κλέον. η εταιρία θα κοέτε: κροηγουμένω ς να έχε: 
δηλώσει εγ/γράφως στο χρηματιστήριο κατάλογο με τις αξίες 
τις οκοίες θα είναι υκοχρεωμένη να αγοράζει ή να κωλεί 
εκτός κύκλου και ο πουλητής ή αγοραστής αξιών να έχε: 

δηλώσει στη χρηαατ: στηιοι ακή εταιρία έτ: εκιθυμεί να γί
νει η σύφιθαση εκτός κύκλοι) (άρθρο 23 rap. i, κερ ικ·..
t- r)·

Η εταιρία αγοράζει ή κωλεί κάντοτε για λογαριασμό της 
στην τιμή και κοσότητα τον δηλώνει εκάστοτε σε ειδικό κί- 
νακια στα γραφεία της. Εφ’ όσον ο εντολέα; συμφωνήσει. 5εν 
ακοκλειτα: σύμόαοη. σε τιμή και ποσότητα άλλη ακό την 
ανοΥσαφόκενη στον σινακα (rap. 2. 3).

Και στην Tt Γ*!ΤΤω*ΤΤ ΤΤ) υ σσιθάσεως εκτός κύκλου είναι 
υποχρεωτικό να αν άγγελε τα: τσεέσω - η σύναψή της στο χρη- 
ματιστήοιο (rap. 4ύ. Οι συμόάσεις αυτές σννάκτονται τις 
ώαες του θα λειτουργούν ο: ααμόϊιες υκκοεσίες του χετεα- 
τιστηρίον (rap. 61. ώστε να είναι δυνατή τ καρακάνω ενη
μέρωση.

Το μέλος του γαταατιστηριου συνάστε: συαόάσεις «.όνο για 
λογαριατμό εντολέως του. σωλητή ή αγοραστή, μη μέλους 
του χσηαατιστηριαυ (άρθρο 25 rap. 1). Με την εξαίρεση 
των συαόάσεων εκτός κύκλου σου εσιτρεσχται. κατά τα κοο- 
σκτεθέντσ, να συνάπτουν για λογαριασμό τους οι ειδικέ; 
χσημστιστηοιεσκές εταεεόες. το ιεέλος του χρητεατιστησ ίου ε- 
σιτρέσεται να συμδάλετα: για ϊικό του λογαριασμό ή για 
λογααιασαό άλλου μέλους του χστεοατιστηρίου μόνο εντός κϋ- 
κλου (εκφώνηση ή αντιοώνησηί (άρθρο 25 rap. 2V

Άρθιρο 26ο του σχεδίου νόμου
Στις ΑΧΕ σου έχουν κεφάλαιο τουλάχιστο·/ 1.000.000.000 

επιτρέπεται η παροχή υσηρεσιών αναϊόχου (διάθεση και UK- 
DERWTING) εκ! εκδόσεως αξιών σε ίηαόσια εγγραφή, art 
τισ κοοϋκοθέσεις και με τη διαδικασία κου κροόλεκει ο ν-μος.

Άρθρα 27ο, 28ο και 29ο του σχεδίου νόμου
α. Σκοπός των διατάξεων τον παρακάνω άρθρων είναι 

η εξασφάλιση της διαφάνειας των χρηματιστηριακών συναλ
λαγών και του εσωτερικού ελέγχου και η αύξηση της εμκ;-

Έ-
ία

κσίόεια όλες οι εντ 
•/αλλαγές, ώστε να

ί. Τα 6ι£λια σου κρίκε: να τηρούνται και τα στοιχεία 
σου σρεσει να εκϊιοονται. καθώς κα: το περιεχόμενό τους, 
σοοκεμιε’νου να εσιτευχθε! ο σκοσός σου εκτίθεται ανωτέρω, 
να κζυοριστούν με ασόσαση του Τκουργοϋ. ύστερα ατκ γ/ιό
ν, η του οιο:κητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιων 
Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σου θα τροπο
ποιεί τις κείΜενε; ?·ατσξε:ς σου καθορίζουν τα υσονρεω- 
τικά ίιίλία και στο ινε ί α των χρηματιστών. Με όμοιες σσε- 
οάσεις θα ορισθούν σο·α στοιχεία, σε σοιο χρόνο και νε σοια 
διαδικασία θα καραδίδοντα· στα ελέγχόνσα όργχ/α άσθρο 
27 σαρ. 1).

γ. Με το άρθρο 29 εκιόάλλετα: υσοχρέωση ενημερώσεως 
του χρηματιστηρίου κάθε φορά σου η αεταδολή στο κρόσω- 
σο μετόχου ανώνυμης εταιρίας με ονομαστικές μετοχές ε·σηγ-

:ιν.ζν v.zrtzj τ.ζζ; το χρτ7-’.2τ:τττι::
zpvr, ότ: ζτ.ζ Τ2 6:£λ*2 y.2*. T2 r:
i2rTirrr(ci'*j rpcrr : vs rpoy.*jrToyv
ολές y.2·. όλτς c: •/ρηαττίττητ'.χ/.
::χ3^αλ:^ΣΤ2: c έλιγχο; (άρθρο

>ν μ,ΣΓων τγ:ψ rcc ττερο: η zir^/zy
ζζ: ~/.ζι ττν ττ,γτγτ των raparavc
srtrj i'/.zyyc.

μενες στο χρηιεατιστηοιο συνεπάγεται μεταοο/.η στον αυ,εσ

Άρθρο 30ό τον σχεοίου νόμου
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών /: 

ταξύ όλων των ε σε ναυτών, οιώκονται κοινικώς. με τις ::α- 
τάξεις του άρθρου 30. τα σρόσωσα σου χρησμυοαοιούν εμπ- 
στευτεκές κληροφορίες για να συνάψουν χρηματιστηριακές 
συμόάσεις με σκοκό να εκιτύχου-/ ιίιαίτερο όφελος για του;
:-■··-·; ή 7'·= "?«*»«·

Άρθρο 31ο του σχεόίου νόμου
α. Τα μεσιτικά ϊικαιώματσ των μελών του χρηματιστη

ρίου καθώς κα: οι εισφορές κα: συνορομές το>ν εταησιών κου 
έχουν εισηγμένες μετοχές θα καθορίζονται με υσουργική α· 
σόφαση, ύστερα από γνώμη της Επταετής Κεφα/.αιαγοράς. 
ώστε να υσάρχει η ευχέρεια τη; κροσαρμογής στις κραγμα- 

-τικές εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Η καρσκάζω ασμο- 
όιότητα μκορεί να ανατεθεί κεραιτέρω στο ϊιοικητικό συμ
βούλιο του χργιατιστηρίου ή κα: να εκιτρακεί στους συναλ
λασσόμενους να συμφωνούν ελευθέρως μεταξύ τους τα ;ι- 
καιώμ-ατα (rap. 1).

ί. Το ύψος των ίικαιωμάτων εγγραφής και των τυνορο- 
μών σου κατσίάλλουν τα μέλη του χρηματιστηρίου κρος το 
χρηματιστήριο αφήνεται στη/ κ.ρίση του οιοικητικού συμβου
λίου του (καρ. 2),. το οκοίο κα: είναι υκεύθυνο για τη ota- 
χείριση της κεριουσιας του χρηματιστηρίου.

Άρθρο 32ο του σχεϊίου νόμου

Με το άρθρο 32 εισάγετα: και ρυθμίζεται ο θεσμός τν.ς 
Λειτουργίας καράλληλης αγοράς με τα ακόλουθα χαρακτη- 
ριττοκά:

σ. Αντικείμενο στακρσγματεύσεως στην σαρ άλλη/,η αγο
ρά ασοτελούν αξίες κου έεν έχουν εισαχθεί σε κύρια αγορά 
ελληνικού χρηματιστηρίου. Τα κριτήρια εισαγωγής του; θα 
καθορίζονται ασό τον Τκουργό. ύστερα ακέ γνώμη του ϊμι 
κητικού συμβουλίου κα: της Εΰπτροσής Κεφαλαιαγοράς, με 
ανώτατο όριο χυστηρότητας το οριζόμενο ακό τη/ κείμενη 
νομοθεσία για τη/ εισαγωγή αξιών στη/ κύρια αγορά. Το 
-ιθ θα ισχύει για τις υκοχρεώσεις των εκόστών των αξιών 
σοεαάλλη’/.ης αγοράς και για τους λόγους ϊ·σγραφής τους. 
Με τη θέσκιση λιγότερο αυστηρών κριτηρίων κ.α τον σισ:ο
ρισμό των υκοχρεώσεων. κου η τήρησή τους ασαιτεί μογά- 
λες ϊακάτνες. θα ε·/θαρρύνετα: η κροσέλευση νέων εκιχειρή- 
σιων. Η καρασά/ω εξουσιοδότηση του Τκουργ'ού κρινετα: 
σκόκιμη. όιόσ: οιασφα/.ίζε: τη δυνατότητα κροσαρμογής στις 
ανάγ-,εες κου θα καρουσιίίει η λεσεουργία σου νέου θεσμού. 
Για τον Sio λόγο ανατίθενται στον Τκουργό ο κρσσόιορισαός, 
ύστερα οκό -ρνώμη της Βκιτρσσης Κεφαλαιαγοσ άς και του 
σιοικητικαύ συμθοολίου του χρηματιστηρίου, του τό—υ -/.α: του 
χρανου λειτουργίας των δημόσιων συν tip ιάσεων. της μσ.άόσς 
ειακρετγμάτευσης των τίτλων, κασθώς και τι·συ ΪΓκαεωμάτων 
εγγραφής <κα: της ετήσιας συνορσυής των εκϊοτεόν.

γ- Κατά τα λοικά η καράύ.λη/,η αγορά θα λειτουργεί με 
τους κανόνες κου λειτουργεί η κύρια αγορά, με την εξαίσεση. 
ότι στη/ κατάλληλη αγορά ετ.ι ιρέκετα: μόνο η αγορά και 
κώληση τοις μετρητοί;.

γ. Εφόσον το ζητήσει ο εκδότης και σληοοννσσ ο: κρο.- 
κοθάσεις κου ορίζει ο νόμος, ετ αξίες μσοσούν -/α μεταστρ- 
θούν στην κύρια αγορά. Με σκοκό την εξοικονόμηση δόκα
νών κα: χρόνου μκορούν να καθιερωθούν με υκουργτκή ακό- 
φαση. ύστερα ακό· γνώμη τη; Επτροκή; Κεσα)-αιαγοράς. σα- 
ρεκκί.ίσεις ακό την κροβλεκόμενη γτα ττρν κύρια αγορά ϊισ- 
ϊικασία εισαγωγής, στις κερικτώσεις κου οικαιολογούντα: ακό 
το γ-εγονέ; ότι έχουν ήδη τηρηθεί αντίστοιχες υκοχρεώσεις 
art τον εκδότη των αξιών λόγω της εισαγωγής τον/ αξιών 
αυτών στην καράλληλη αγορά.

ί. Με την καρ. 6 καθιερώνεται η ανάλογη εσαρ εσγη των 
φορολογικών διατάξεων κου αναφέρονται σε αξίες εισηγμέ
νες στην κύρεα αγορά του χρηματιστηρίου ή στους εκδότες ή 
στους κομιστές τους κα: εκ! των αξιών της καράλληλης σ-

ή έμμεσο έλεγχο της διοίκησης .της εταιρία; (rap. 1 και 2 ·. γοράς και. όοόαίως. των εκδοτών σ.π των κομιστών τους.
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’ Αοόρο 33c ~Vi σχ*Βίθυ win:i 

Καύιερωνετα·. ο 6εχμός του ατσ6ίττ,ρίου ski 6a αταλλά- 
=*'· το Χρηματιστήριο Αξιών Αόηνών ατό το ςόρτο εργασίας 
Wj αταιτείται σήμερα για τη μεταβίβαση χυρίως των ονομα
στικών μετοχών χα·. 6 α συντομεάτει το χρόνο Βιεχτεραιώαεως 
της μεταβιβάσεως των τίτλων. Ετειϊή η λειτουργία το ο ατο- 
6ετηρίου τρο'υτο-όέτει τη λ όση τεχνιχών τροβλημάτων. ο Υ- 
τουργος εμουσιοΒοτειται να -Si σε:. ύστερα ατό γνώμη του ϊιοι- 
χητιχοό συμβουλίου του ταρατάνω χρηματιστηρίου, σε λει
τουργία το ατοίίτήριο (rap. 1 j. AW τη·; έναίξή της λει
τουργίας του ατο6ετηρίου. ότοιος ατοχτά μετοχές όστερα οπό 
χρηματιστηριακή συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθη
νών. ·3σ μτορε! να ζητήσει τη φύλαξη των μετοχών στο ατο- 
-όετήριο αυτοό του χρηματιστηρίου.

Άρ6ρο 34ο του σχεδίου νόμου

. Συνιστάτα: στο Υτουργείο DSvr/.ής Οικονομίας Διεόδυνση 
Κεφαλαιαγοράς our. Χμηματιστηοιων Αξιών. Στο Τμήμα 
Χσηιειατιστηρϊων Αξιών αυτή; της ϊιεύόυνστς χυατί-όεντα: 
τα έργα του «κυβερνητικού ετόττοί).

Άρ6ρο 35ο του σχεδίου νόμου

Η Βτιτροτή Κεςαλαιαγοράς μεταρέρετα: στο Υτουργείο 
£>5νιχής Οιχονομίας. Τα μέλη της αυξάνονται σε 12. τίσι- 
λχμβχυόμενου του Προέδρου. ο οτοίος 6α είναι ϊυνατόν να τα- 
ρέχει τις υτηρεσίας του χατά τλήρη ατασχόληση.

'Ap-Spo 36ο. 37ο, 38ο. 39ο χαι 40; του σχεδίου νόμου

Τα άρόρα χυτά τεριτχουν Πατάξεις ίιαϊιχαστιχοΰ χαι με
ταβατικού χαραχτήρα χ.αόώς χαι εξουσιοδότηση για την χω- 
ίιχοτοίηση με Προεδρικό Διάταγμα τιομ Βιάσταρτων ϊιατά- 
ξεων της Νομοθεσίας τερί Χρηματιστηρίων Αξιών.

Α-όήνα. 1 Ιουλίου 10S8

Ο ΑντιτρόεΑρος της Κυβέρνησης 
χαι Υτουργός Διχαιοσόνης

ΑΓΑΜ0ΜΝΩΝ ΚΟΤΤΓΟΓΙΩΡΓΆΣ 

Οι Υαουργοί
II ροεδρίας της Κυβέρνησης Εόνιχής Οιχονομίας

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Οικονομεχών Eli χορίου

Δ. ΤΤΟΒΟΛΑΣ Ν. ΑΚΡΓΠΔΗΧ

Ιΐίναχας τροτοτοιουμένων χαι χαταργουμένων διατάξεων.

Α. Νόμος 3632/1928

' Αρ-λρον 2

1. Τα χρηματιστήρια αξιών συνιστώντα: Bta νόμου.
2. Δι= Δ/τος. εχίιοοατνου -ροσάσε; του υτουργού της Ε- 

ννικής Οικονομίας. μετά σίμωναν γνωμοέότησιν του χατά το 
άρ6ρ. 5 σου τσρόντος ειίσχού συμβουλίου. εγχρτνεται σ'! το 
καταστατικόν εχάστου ιδρυόμενου χρηματιστηρίου χαι ί) ο 
χοημχτιστηρτχχός κανονισμός χυτού.

* Ap-Spcv 3

Το χρηματιστήριο αξιών τελτύσιν υτό την ετοτσείχ; τη; 
τολιτείας. σσχουμένη-j υτό του υτουργού τη: Εόνιχής Οοχο- 
νομίας Βια του rap' εχάστω χυτών Βιωρισμένου χυόερνητιχ,ού 
ετόττου.

Άνδρον 4

1. Π aoct τω χρητ^ατιστηρίω Αόηνών χα-λίσταται γραςείον 
χυόερνητιχής ετοττείας, χσστελο ύμκνον εχ του «γενικού» χιυ- 
όερνητιχού trorτου. ενός (όοητύού οτυτοϋ) «χυίερνητιχού ore

ιστού». Βύο λογιστών, ενός αρχειοούλαχος. τριών ιγσατεων 
«υτολογιστών». χαι ενός χλητήρος.

2. Αταντες ούτοι είναι υτάλληλοι του υτουργείου της Κ- 
-υνιχήη Οιχονομίας. iχριζόμενοι Βια Β/'τος. μετά γνωμοΒόττ - 
σιν του ταρά τω υτουργείω της Εόνιχής Οιχονομίας Βιοιχη 

3vj.ccur&xevxsvo' ΐ’.ς ζττάσζς rac -ίατάίε:ς —ςς · 
υταλλήλων του υτουργείου της Εόνιχής Οιχονομίας. μισόν- 
3Ctoj;jl£vs: urc ‘τεύτο-ί. 7.2·. υ^τγοτχενοι ire ττν Βιευ·5υν7'.ν ε·χ~&-
σίου χαι Βιομηχανίας του υτουργείου τούτου, εξομοιούμενοι. ό
σον αοορά σην τροαγωγήν. τρσαυξήσεις. και εηοόματα. τρο; 
τους υταλλήλους τη; χεντριχής υτηρεσίας του υτουργείου 
σούτου.

3 Ο «γενικός» κυβερνητικός ειοόττης έχει όαόμόν ·/.αι μι- 
σδόν υτουργιχού σμτματάρχου α' τάξειος. τροσόντα ο’ αυτού 
ορίζονται Βιτυλωμα νομιχής σχολής ή ανώτατη; ε 'τοριχή; 
σχολής κ,αι ηλιχία τουλάχιστον 30 ετών.

4. Εις τη-; χενήν -όετ-.ν «γενιχού χυοερνητιχού» εσόστου
σροάγεται ο (όοη-όός αυτού) «χυίερνητιχός ετόστης» ή ϊιο- 
ρίζετα: ομοιόόα-όμος υαάλληλος της χεντριχής υτηρεσίας
του υτουργείου Εόνιχής Οιχονομίας. ες’ όσον χέχτηται τ; εν 
τη τ-έτη ταραγράςω του ταρόντος οριζόμενα τροσόντα.

5. Πλην τω·; λόγιων ταύσεως του «γεν. χυόερνητιχού» 
ετόττου ως ϊητχοσίου υταλλήΰ.ου. ούτος ταύετα: χαι εά; συ- 
νάττη αμέσως ή Βια ταρεαόέτου τροσώτου χρητεατισσηοιαχάς 
συναλλαγάς, είτε it’ ίΒιον λογαοιασν.'ν *·'τε χασ’ εντολήν άλ
λου.

6. Ο «γεν. χυόερνητιχός» ετόττης ταοαχολου-όεί την λει 
τουργίαν του χρηαατιστπρίαυ. ερορεύει την τήοησιν των σ/ε· 
τυχών τοος χυτό Βιατάξεων. ασχεί την τήοησιν της ευταΞίας 
εν τω χρητιττιστηρίω. ττ χυνΒρο·;.ή της Βημοσίας Βτνάοεως. 
xat ασχεί γ; γίνει τάντα το εχ του ταοόντος νόμου χνατι- 
6έμε.να χυτώ ϊιχαιώαατα χαι υτοχρεώσε:ς.

7. (Βοητόός του ετόττου) «.χυίεονητιχός ετόττη;» ταρά 
τω χρηματιστηρίω Βιορίζίσαι. επ' Βα-όμώ χ,αι μισ-όώ υτουργιχ.οΰ 
τμηυ.ατάοχου β' τάξεως. ο έ/ω·; ϊίαλωμα νομιχής ή χ/ωσά- 
της εμτοριχής σχολής, ηλιχ.ίχ; τουλάχιστον 25 ετών, χαι 
ϊιατελόσας επ' ϊιεσίαν λογιστής ταοά τω γραρείω της ετο· 
τείας του χρηματιστηρίου, ετί βαόμώ γρχυματέως α' τά
ξεως. ή ο Βιχτελέσας ετί ϊιετίχ; γραμματεύ- α' τάξεως εν 
τη χεντριχή υτηρεσία του υτουργείου Ε-όνιχ.ής Οιχονο-χιας χαι 
έχων το εν τω ταρόντι άρόρω λοιτά τροσόντα. Ο (ίοη-βός^ 
αχυόερνητΓχός ετόττης» τροΐσταται του γραςείου. τηρεί το 
6r€DJto. χαι τναΓχληρ-οΐ το·; ετόττη·;. ελλείτοντ:. ατοντα ή 
οτωπϊήτοτε χωλυόμενο·;

8. Λογτστής Βιοριζεσαι. ετί Βα·5μώ χαι μισ-όώ υτοοργιχοό 
γραμμχτέως α' ή ί' τάξεως. ο συμτληρώσας το 21 ον έτος 
της ηλιχία; χυτού, χεχτηριένος τουλάχιστον Βίτλωμα Βη·ιό
σιας ή ισοτίμου τρος σχύτη·; εμτοριχής σχολής.

9. Αρχειοουλαξ ί’.ορίζεται, ετί όαν-υυ» χαι μισ-όώ υτουρ- 
γιχού χχυλού-όου. ο Βιατελότας ετί τενταιτόχ; τουλάχιστον 
γραρ>εύς α' τάξεως ταρά τω γραοείω της χυίερνητιχής ετο- 
ττείας.

1(1.(Ύραριύς) «υτο/Λγιστής» οιοοίζεται. ετί ία-όμώ χαι 
μιαόώ γραοέως α’ τάξεως. ο έχων τροσό-υτα γραοέως του 
υτουργείου της Εύόν.χής Οιχονομίας.

Η Βιάταξις χύτη ισχύει αναλόγως χαι τερί του χλητήρος.
Το εντός () Βιαγράρονται χαι τα εντός «» τί·5ενται τυμ- 

ρώ-υως τρος την Βιάταξιν του άρόρ. 9 ταο. 3 ν. 641*1 
'χατωτ χρ. 121.

' Αρόρο·; 6

1. Διχ τράξεως του υτουργού της Εόνιχής Οιχονομίας 
μετ’ αχόρασιν του υτοοργιχοό χυχόουλίου. ϊύναται να Βια- 
ταχ-όή η τροσωρινή αναστολή της λειτουργίας του χρηματι
στηρίου.

2. Δια τράξεως του υτουργού της Εννιχής Οιχ-ονομιας.
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ιιί-ά γνωμοϊότησιν της εζιτροζής τον χρηματιστή: ιον. ούνα- 
ται να αζαγορεν-Δωσ: ζροσωοινώ; ο: εζ: ζροόεσμία. εζ: Ρω;;-,, 
η εζ: ϊκολασιασμώ συνοελλιαγαί, ως κα: α·. μεταφορά: ο: ω- 
οιομενον χρόνον και -ιά μίαν ή ζλειονας εν. των οιαζοαγμα- 
τευομένων εν τω χρήμα τιστηρίω αξιών.

3. Αζοφάσε: τη- εζιτροζής τον χρηματιστηρίου. ούναται 
να Ριαταχ-Δτ η ζροσωρινή αναστολή της λειτουργίας αυτού 
-ΐέχρ·· ζέντε ημερών. Τζοχρεούτα: ομως η εζιτροζή ίνα αμέ
σως αναγγείλη την τοιαύτην αζόφασtv αυτής. οια του εζό- 
ττκ. ζρος τε νζονργείον της Ε-Δνική: Οικονομίας. όζε: ού- 
νατα: να ε—κρίνη ή ν’ ακνρώση τα έτη λ Αζοφάσε: της γενι
κής συνελεύσεως των μελών. ζροσκαλουμένης εκτάκτως ζ:ο 
είκοσι τεσσάρων τουλάχιστον ωρών, ϊύνατα: ν ανασταλή η 
λειτουργία τον χρηματιστηρίου μέχρι ίεκαζενψημέρου. Η το:- 
αύτη αζόοασ::. -Δίωρου νένη ως ληφ-Δείοα μόνον εάν ψηφίσω- 
σιν υζέρ αν τής το 2/3 των ν.ατά την σννέλενσιν ζαρόντω·/ 
χοτρ.ατιστών. κοινοζοιείτα: αμελλητί ε:ς το νζονργείον της 
Ε-Δνικής Οικονομίας και τον εζόζτην /.α: εκτελείται μετά 
την έγκρισιν τον υζονργού.

4. Ο εζόζτης. ένεκα εκτάκτων οεϊικαιολογημένων ζε:·.- 
στάσεων. ϊύνατα: να ϊιαλνη την συν: ϊ ρ ίαν τον χρηματιστη
ρίου. Ηζοχρβούτα: όμως ν’ αναοέρη ζαραχρήμα ζερί τούτον 
ζρος το νζονργείον της ΕΔνικής Οικονομίας.

Περί της ενεργείας συναλλαγών κατά την ϊιάρκειαν τκς 
αναστολής της λειτουργίας τον Χρηματιστηρίου 6λ. ν. 5469 
<κατωτ. αρ. 5).

Άρ-Δρο 6α

«1. Δ:ά ζράξεως τον Υζονργού ΕΔνικής Οικονομίας οη- 
ιοσιευομένης ε:ς την Εφημέριό α της Κνόερνήαεως. μετά γνω- 
υ.οτότησιν της εζιτροζής τον χρηματιστηρίου. ϊόνατα: να ορ:- 
-·όή ερ' όλων των εν τω χρητματιστηρίω ϊ ιαζραγματεν: ρ·.·1ν>.>·. 
αξιών ή εο «ορισμένων εξ αυτών κα: εζ: ωρισμενον χρονον, 
κα-Δοριζόμενον εκάστοτε εν τη ζρσξε: ταντη. ή εν τω χρη- 
ματιστηρίω Α-Δηνών ϊιενέ,ργεια σνμίάσεων εζ! ζσο-Δεσμία 
και μεταφοράς -Δα εζιτρέζετα: νζό τους ως έζετα: όρους 
κ7: ζερ•.ορισμούς,, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιζά τον οιατά- 
ξεων των χρηματιστηρισκών Νόμων και κανονισμών: αί 
<·Α: εκ των συναλλαγών τούτων ζροκύζτουαα: κα-S’ ημέραν 
;·.ας·οραί μεταξύ των τιμών της συνάψεως της συναλλαγής 
κα: των τελευταίων τιμών -κλεισίματος εκαατης ιννεϊριίμεως 
είναι αζαιτηταί κα: καταίάλλοντα·. αυ-Δημερόν νζό των.νζο: 
χρεών χρηματιστών νζέρ των ϊικαιούχων ε.:; το Ταμείον του 
Χρηματιστηρίου Α-Δηνών το:; μετρητοί; 1ή εις ομολογίας 
Ε-Δ νικών Δανείων ή Κτηματικών Τραζεζων υζολογ-.ζονίναο 
Γ·.σ την τρεχουταν αυτών τιμήν) κα: ζαραμενουσι ζαρ·’ αντίο 
μέχρι ζέρατος της εκκσ-Δ-αρίσεως 'Των ούτω κατατε-Δει- 
σών ομολογιών γίνεται κα-S’ ημέραν αναζροσαρμογή εις τας 
τεεχούσα: τιμάς»), SI Η εζιτροζή τον -χρηματιστηρίου υζο- 
χρεούτα: όζω; κα-Δ’ εκάστην εργάσιμον ημέραν το ίραϊύτε- 
ρον μέχρ: της ενάρξεω; της συνεϊριάσεως γνωρίση εις τον 
εζόζτην εά/ καταίλτ-Δησχ/ ή καόυστερούντα: νζ,ό τίνος α: 
ι-τ/ρ: των τεμών κλεισίματος της ζροηγονμενης ημέρας κα- 
ταόλητέο: όιαροραί. γ) Εν ζεριζτώσε: μη εμζρο-όέσμον κατά 
τα ανωτέρω καταίολή; των οσειλομένων ειαοορών υζέ τίνος 
των υζοχρέων. ζιστοζοιουμένη; νζό της. εζιτροζής το- χ:η- 
νττιττηριον ή αντεζαγγέλτως νζό τον εζόζτον. εξ ελέγχου 
τον ξ-.όλίων τον γραοείον εκκα-όαρίσεω; κα: άλλων στοι
χείων. ο εζόζτη; αζαγορεύε: αυνωρεί την σύναλιν νέω ■ χση- 
νατιστηριακών συναλλαγών εις τον νη καταοαλόντα χρη
ματιστήν. ως κα: την είσοίον αυτού κα: των αντικρυστώ" 
α.του εις την αί-ύονσαν των. συναλλαγών τον -χρηματιστη
ρίου και οια ζροσκλήσεως εν τω κύκλω καλέ! τους έχοντας 
εκκρεμείς σνναλλαγά; μετ αυτού χρηνατιστάς όζω; υζοοά- 
λωσιν αν-Sήμερόν εις την εζιτροζή·/ τον χρηματιστηρίου :·ή- 
λωσιν. οια την νζοχρεωτίκήν ε'κκα-όάριοιν τοιν συναλλαγών 
τούτων, εφαρμοζόμενων αναλίγως των οιατάξεων των zap. 
■I -0 τον άρ-ίρον 27 τον X. 3032. με την ϊιαοορά/ ότι α: 
κα-5οριζσμεναι τεμαί χρεωζιστωσεων καόορίζονται νζό τη;

εζιτροζή; ανόημερόν. όάσε: των εν τω χ ρ ημ α τ ι σ τ ηρι α κω 
οιλτίω της αυτής ημέρας αναγραφεισών τιμών. At εκ της 
κατά τα ανωτέρω νζοχρεωτικής εκκα-όαρίσεως ζροκ.ύζτον- 
ra: οιαφορα! είναι χνεσω; αζαιτηταί υζό των ο-.καιονχων.

Τα εντιός () κατηργήύτρσαν οια τον άρόρ. 3 Α.Χ. 1818 ’ 
1951 ^κατωτ. αρίν. 23i.

2. (Κατηργή-όη υζό τον'άρ-Sp. 9 zap. 2 Α.Χ. 2341 ' 
ί 940 (ν.ατ. άρ. 13).

3. .Κατά την Διάρκειαν της ισχύος των ως άνω ζράξεων 
το. υζουργού της Εύνικής Οικονομάς α: εν τω -χρηματιστη- 
ρίω Α-άηνών συναζτόμενα: χρηματιστηριακ.α: συναλλαγαί τοι; 
μετρητοί; εκκαόαρίζοντα: νζοχρεωτικώς μέσω τον χρηαα- 
τιστηρτον Α-όηνών ή τον εντεταλμένου την Οιεξαγωγήν της 
εκκα-όαρίσεως. εφαρμοζομένων κατά τα λοιζά των σχετι- 
κών οιατάξεων τον χρηματιστηριακού νόμον κα: κ-ανονισμού. 
αζαγορεύεται :ε η εν αντώ κατάρτισις συμβάσεων εζ: όώρω 
ή -ϊιζλαπιασμώ».

To άο-όρ. Οα ζβοσετέόη ΰζό τον ν. 6410/1934 (ν.ατωτ. 
α:. 1-2); ' ‘

Βλ. και άρόρ. 2 εζ. Κόμ. 6410 κατώι. apiS. 12.

Το εσάς, α' της ζαραγρ; ί' αντικατεστώότ ως άνω νζο 
τον άρόρ. 9.τον Α.Χ. 2341/1940 (12 Πα. 13). ·

Άρόρον 8

ί. Τα μέλη τον χρηματιστηρίου είναι τακτικά κα: έκτα
κτα.

2. Τακτικά μέλη είναι ο: χρηματισταί κα: ο: κατά την 
οημοσίενσιν τον ζαρόντος μεσίταο. έκτακτα ϊε οι οντικρν- 
σταί.

(3—5).—«1) Η οιοικούσα το Χρηματ-.στήριον Εζιτροζή. 
τ.τις εφορεύει των . εργασιών τον Χρηματιστηρίου κα: Ιιο:- 
κει κα: οιαχειρίζετα: την ζεριουσίαν αυτού ορίζεται εζτα- 
μ.ελής και αζοτελείται έξ εζτά χρηματιστών, εκλεγόμενων 
νζό Συνελεύσεω; Χρηματιστών, συγκίλουμένης ζρος τούτο 
υζό τον Γενικού Κυβερνητικού Εζόζτον του' Χρηματι- τηρίον 
εντός τον μηνό; Χοεμίρίον εκάστον οευτέρου έτους. Εφ’ ό
σον ο αριόμό; των υζαρχ.ό/των μεσιτών υζερίαίνε: τους εί
κοσι το εν εν. των μελών τούτων εκλέγεται υζοχρεώτικώς 
υζό. των μεσιτών μεταξύ αυτών. Δια Β. Διατάγματος εκοι- 
οοαένον · ζροτάσει τον Τζουργού της Εύύνικής ■ Οικονομίας 
ν έλουε:’ ν.άνονισόή τά τον τρόζον οης εκλογής' των μελών 
της Εζιτροζής. το της ανχζληρώσεως αυτών, το ζερ: ορι
σμού του Γραμματέως και εν γένεί τα της /.ειτονργια; της 
Εζιτροζής. Μέχρι της εκϊόσεως του ως τ/ω Β. Δ/τος εφαρ- 
μοζοντα: κατ' αναλογίαν α: σιατάξεις τον αζό 12 Ιουνίου 
'940 Β. Δ/τος «ζερί τρόζον εκλογής των μελών της Εζ:- 
τρσζής τον Χρηματιστηρίου' Α·9ηνών; της αναζληρώσεωο α.- 
τών ν,.λζ.».

2) Η εζιτροζή τον Χρηματιστηρίου συνροριάζε: νομίνι-.ς 
ζαρόντων τουλάχιστον ζέντε εκ των μελών αυτής κα: τον 
Γενικού Κυβερνητικού Εύζόζτον -αζαραιτήτως. της ζαρουσιας 
αυτού εμφαινομά-νης εκ της υζογραφής υζό τούτον των σχε
τικών ζρακτικών. Εν ζεριζτώσε: taoSrria; υζερισχύε: η γ·/ω- 
ιεη με-S ης συν τάσσε τα: ο Πρόεορος.

3’' Εν ζεριζτώσε: σιαφωνίας τον Γενικού Κυβερνητικού 
Εζιτρόζον εζ! των υζό της Εζιτροζής του Χρηματιστηρίου 
λαιείοτνομένων αζοφάσεων εζ: όεμάτων της αρμοόιότητος τον 
?σταργονυένυν υζό τον ζαρόντος Εισικού Συκόονλίον Χεη- 
ματιστηρίον Αξιών ως κα: εζ,ί Δεμάτων αφορώντων την 
αναστολήν τη; λειτουργία; τον Χρηματιστηρίου ή την μη 
οι εξαγωγήν της εκκα-ναρίσεως συναλλαγών εζ: τινων εξ

αυτών ίια τον Γραοείον ΕκκαΔαρίσεως κα: τον καόορισμόν 
των τιμών συμψηφισμού εζί τινων ή ζλειόνων χοεωγράφων. 
η εκτέλεσις των αζοφάσεων τούτων αναστέλλεται μέχρι; 
αζσ,φάσεως εζ! τούτον τον Τζουργού της E-Sv. Οικονομίας 
εις όν ζαραζέμζετα: η λύσισ της ϊιαφωνίας εντός τη: αυτής 
ημέρας της λή.ψεως της αζοφάσεως κα: όστις οφείλε· μέχρ:



της ετομένης χργχσιμου ημέρας και -pc της ενάρξεως της 
ζ,.-ηδριάσεως του Χρηματιστηρίου να εκοώσει την ατόφασίν 
του, ήτις sm: υτν/;εωτ·.κή 7.ζ: α-μετσκλητο: δια τν Χρη
ματιστήριο·;.

4 Η βητεια της Ετιτροτής είναι διετής και λή-;ε: την 
·'·ίrv Λ/όσιου έκαστου δευτέρου έτους. η θητεία τη; κατα

-η; λήγε: τη- 31 Λεκ. 1946».

Α·. ταραγρ. ο—3 αντικστατταβείσα·. δια του άτ-Sρ, ί Λ. 
X. 23ί 1 194(λ αντικατεστάύτταν εν. νέε, ως άνω δ·.:ι το, 
άσύρ. ί A. X. "439 104.” κατωτ. αρι-1>. 19).

Άεβρον 12

1. Ο χρηματιστής βεωρείται έμτορος. ασκών δηαόσιον λει
τούργημα. .

2. Ο χρηματιστής τηρεί τουλάχιστον τα εξής βιβλία :
α) Ημερολόγιο·;.
ί ί Βιόλίον ατογραφών.
γ) Σημειωματάριον.

«5) Βιβλιάριον τριτλοτύτων τινακιδίων. τροωρισμένων ό
σο,; εξ εν.άστε, τινακιδίου το μεν τοώτον τμήμα ταραό ίδετα: 
εντός 24 ωρών ατό της συνάψεως της συναλλαγής ατό του 
χρηματιστού εις τεν εντολεα. το δε δεύτερον εντός της ημέ
ρας της ’.υνάψεως τη; συναλλαγής εις τον ετόττην -/.α! το 
τρίτον κρατείται οττ’ αυτού».

ε) Βιελιον δ ε ν. ατεν-Sημέρων εκκαθαρίσεων τελατών.

Τα κατά το ταρόν άρθρον βιβλία, ως και τίντα τα -5εστι- 
ζόμενα νομίμως ως υποχρεωτικά, εχσυσι τη; ατοδεικτικήν 
δύναμιν των υτοχρεωτικώς τηρούμενων εμτιορικών βιβλίων, 
καβοριζομένου ειδιν.ώς, ως τρος τα ταραόιδόμενα εις τους 
εντολείς τινακίδια εκτελέσεως εντολών και αντίγραφα των 
οεχατεν-S ημέρων εκικα-λαρίσεων. ότι ταύτα ατοτελούσι σελήρη 
ατόδειξιν. εφ’ όσον δεν κοινοτοιηόή τρος τον χρηματιστήν 
εναντίωσες κατ’ αυτών εντός 48 ωρών ατό της ταραδάσεώς 
των τρος του εντολείς και εφ’ όσον οι εν αυτοίς αναγραφό
μενοι αγορατωλησία: εξετελέσβησαν ετί τη βάσει εγγράφων 
εντολών.

Το εντός «» στοιχ. ί αντικατεστάύη ως άνω υτό του άρ-Sc. 
3 Α.Ν. 2341 (κατ. αρ. 13).

3. Αταγορεύεται εις τον χρηματιστήν :

I. Χ’α ενεργή οι ίδιον λογαριασμόν, αμέσως ή εμμέσως, 
χρηματιστηριακός συναλλαγάς ετί τροβεσμία. ετί δώρω, ή 
ετί ίιτλασιασμώ. Εξαιρετιχώς ετιτρέτεται εις τους χρημα- 
τιστάς εν γένει η ενέργεια μεταφορών οι’ ίδιον λογαριασμόν, 
τλην εάν τρόχειται τερί μεταφοράς συναλλαγής, τοις με- 
τρητοίς συνασ-βείσης. οι’ ίδιον του χρηματιστού λογαριασμόν.

Μετ’ ατόφασιν της ετιτροτής του χρηματιστηρίου, κοινο- 
τοιουμένην εις τον ετόττην και τοιχοκολλωμένην εις εμφα
νές μέρος της σι-ύούσης του Χρηματιστηρίου, ϊύναται, ετί τη 
αιτήσει αυτών, να ετιτρατή εις χρηματιστάς, μη υτερβαίνο- 
ντας το εν τέταρτον των ταρ’ εκάστω Χρηιχτιστηρίω διω- 
ρισμίνων ότως ενεργώσι τάσης φύσεως χρηματιστηριακά; 
συναλλαγάς ϊι’ ίδιον λογαριασμόν. Οι τοιούτοι χρηματισταί, 
ίνα τύχωσι της ανωτέρω αδείας. δέον να ετισυνάττωσιν εις 
την αίτησιν αυτών ατόδειξιν καταόόσεως. συαφώνως ,τω 
άρ-Λρ. 10 του ταρόντος. τροσϊέτου εγγυήσεως. ίσης τρος το 
ήμισυ της ταρ’ αυτών κατατε-όειμένης αρχικής, ταύουσι δε, 
ατό της ταροχή; τρος αυτούς της ρηάείσης αδείας, εχοντες 
δικαίωμα να εκτελώσιν οιανδήτοτε χρηματιστηριακήν συναλ
λαγήν κατ’ εντολήν τρίτων, τάσης ούτω τυχόν ενεργηβησο- 
μόνης ταρ’ αυτών τράξεως ούσης άκυρου μόνον ως τρος τον 
χρηματιστήν. Η ως άνω άδεια δύναται οτοτεδήτοτε ν’ ανα
κλητή υτό της ετιτροτής του Χρηματιστηρίου, ενεργοοσης 
αυεταγγέλτως ή καπ’ αίτησιν του υτέρ ού οπύτη, της τοιαυ- 
της ανακλήσεως χοινοτοιουμένης τρος τον ετόττην και τοι- 
χοκολλωμενης κατά τα τρομνημονευάέντα, τη δε τροσόότου 
εγγυήσεως αναλαμβανόμενης εν τοιαύτη τεριττωσει χαβ’ ον 
τρότον και η κυρία εγγύησις.

II. '.ίνατηργηάτ; δια του άσάί. 4 Α.Ν. 2341 κατωτ.
αριί. 13).

Περί ασυμβιβάστων εργασιών τρος το λειτούργημα του 
χρηματιστού βλ. και 4 Α.Χ. 2431 ’194U κατωτ. αρ·.ν. 13'.

III. X ασκή αντιτροσωτείχν ανωνύμου εταιρείας, ής τα 
χρεώγραφα είναι εισηγμένα εις το Χρηματιστήριο·;.

Π . X ασκή εμτορίαν άλλην τλην της του χρηματιστεί.
λ . Χ"α συνάττη εταιρείαν ετί σκοτώ διενεργείας χρημα

τιστηριακών τραξεων. τλην εά; τηρη-όώσιν α; ετόμενα: τεσ: 
χρηματιστηριακών εταιρειών διατάσεις.

σ': Ε; τη έννοια του ταρόντος νόμου χρηματιστηριακή ε
ταιρεία είναι η ομόρρυύμος εταιρεία η συναττομένη μεταξύ 
δύο το τολύ χρηματιστών. Εκάτερον εκ των συμβαλλόμενων 
μελών οφείλει να έχη καταβεβλημένη; ολόκληρον την κατά 
τον νόμον εταιτουμένη; εγγύησιν.

ρ) Η εταιρεία συνιστάται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
δημοσιευόμενου κατά τα; τερί εταιρειών διατάσεις του Βμτο- 
ρικού Νόμου και υτοβαλλόμενου εν κικυρωμένω ατνιγράσω 
εις τε τον ετόττη; και την ετιτροτήν του χρηματιστηρίου 
«η δε ετωνυμία αυτής ατοτελείται εκ των ονοκάτων αμφοτέ- 
ρων των χρηματιστών».

Η εντός «» φράσι; ττοσετέόη δια της ταο. 1 άο·5ο. 3 
Ν.Λ. 3078/1945 -κατωτ. αριβ. 30).

γ) Η χρηματιστηριακή εταιρεία εκτροσωτείται υφ’ εκατέ- 
ρου των μελών αυτής και εκάτερον τούτων έχει το δικαίωμα 
εκφωνήσεως. αι δε συναλλαγαί διεξάγονται ετ’ ονόυιατ: τησ 
εταιρείας.

δ) Εν τεριττωσει διαλύσεως της εταιρείας, η Βιάλυσις κοι- 
νοτοιείται υτό των ενδιαφερομένων τρος την ετιτροτήν και 
τον ετόττην. όστις τοιχοκολλά την τερί τούτου αγγελίαν εν 
τω τίνακι του Χρηματιστηρίου.

ε) Προ της ταρόϊου δεκατέντε ημερών ατό της- τοιχοκολ- 
λήσεως η εταιρεία δεν βεωρείται διαλυβείσα.

στ) Η εταιρεία και οι ομόρρυβμοι εταίροι εΡακολουόούσι 
και μετά την ϊιάλυσιν ταραμένοντες αλληλεγγύως υτόχρεοι 
διά τας ετ’ ονόματι της εταιρείας χρηματιστηριακός συναλ
λαγάς.

ζ) Αι διατάξεις της ταραγρ. 3 του άρ-5ρ. 19 του ταρόντος 
εφαρμόζονται και ετί της χρηματιστηριακής εταιρείας.

η) Ετιτρέτεται ετίσης εις τον χρηματιστήν ή την χρημα
τιστηριακήν εταιρείαν η σύναΦις εταιρείας μετά τρίτων, ιδιω
τών. σκοτούσης την εκμετάλλευσιν της θέσεως τον χρημα- 
τιστού.

β) «Η Εταιρεία χύτη συνιστάται κατά τα υτό του εδαφ. 
β' της ταεούσης τιριττώσεως V οριζάχενα υτό τον τύτον 
της ομορρύδμου εταιρείας.

ι) Η ετωνυμία της Εταιρείας ταυτης ατοτελείται εκ του 
ονόματος του χρηματιστού ή της κατά το εδαφ. ? Εταιρείας 
τσοστιβεμένων των λέξεων ιτκαι συντροφιά» α· δε συναλ- 
λαγα! διεξάγονται μόνον υτό μέλους χρηματιστού ετ’ ονόυα- 
τι της Εταιρείας.

ια) Εις της ομορρύβμου τχύτης Εταιρίας το κεφάλαιον ο 
χρηματιστής δέον να συμμετέχη τουλάχιστον κατά το τρίτον. 
Η χσηματιστηριοτκή σγγύησις δεν δύναται ν’ ατοτελεστ εται
ρικήν εισφοράν».

ιίδ (Ετερόρρυθμοι εταίροι τοιούτων εταιρειών δύναντα: να 
εκτελώσι χρέη αντικρυστού ταρά τω ομορρύβμω εταίρω. εάν 
και εφ’ όσον ή-ύελσ; τηρηόή αι τερί αντικρυστών διατάξεις 
του άρ-ύρ. 14 του ταρόντος. Οι χυτικρυστα! ούτοι δεν ατο- 
βάλλουσιν εκ του λόγου τούτου τη; ιδιότητα αυτών ως ετε
ρορρύθμων εταίρων).

Το εδάφ. ι?' χατηργή&η διά της ταρ. 3 άρβρ. 5 Ν.Λ. 
3078/Ί 9ο4 (κατωτ. αρτ$. 30).

ιγ) «Αι διατάξεις των εδαφ. δ', ε' καρ στ' της ταρούση; 
τεοιττώσεως V εφαρμόζονται και ετί των εταιρειών τούτων. 
Η τερί ης το εδάφ. δ' κοινοτοίησις ενεργείται υτό του εν. των 
μελών της Εταιρείας χρηματιστού».
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-Τα εδάρ. S', t' is' χαι ιγ' αντιχΛταστάόησαν ως άνω 
its της exp. 2 άρ-Sp. 5 Ν.Δ. 3078/1954 (κζ:θτ. apt-». 30).

4. Hiss σύμόααις μεταξύ εντολέων χαι χρηματιστο» περί 
πληρωμής ελάσσονος η μείζονος ποσού των εν τω χανσνισμώ 
βριζόμενων μεσιτιχών είναι άχυρος, ως προς τον χρηματιστήν 
μόνον, οσχί ίε τον ιντολία. δυνάμενον vs επιχαλεσόή ταύτην.

Άχυρος ομοίως είναι, ως προς τον χρηματιστήν μόνον ή τε 
εντολή xs: η συναλλαγή δι’ ήν :»νεοωνή-ύησαν ή επληρώόη- 
σα> ελασσόνα ή μείζονα μεσιτιχα των νόμιμων. Ή μιπαξύ 
χρηματιστού r.a! αντισυμόαλλαμένο» χρηματιστού συναλλαγή 
είναι όμως έγχυοος.

5. Η προς χρηματιστήν δοόείσα εντολή Σύνασα: vs ano- 
δειχνύηται διά σημειώματος. οπσγραρομενο» οπό τον εντο- 
λέως. Ο επόπτης, παρατόάλλων το σηχείωμα τούτο προς το 
πιναχίδιον τον χρηματιστού. το όεόαιούν την εχέτλεσιν της 
εντολής, ως χβι το πιναχίδια τ’ αρορώντα ει; μεταρϊράς 
των περί ων η εντολή τίτλων εχ.χ.αόαρίζε·. το συνολιχόν πο
οόν των μεσιτικών χαι τελών χρηματιστή:ιαχών συχδάσεων. 
διά πράξεως αυτού. Αύτη αποτελεί τίτλον ιχτελεστόν. its 
τα μεσιτιχα χαι τα τέλη, χατά τον εντολέως.

Άρ-Soov i6

Χρηματιστή::αν.α! συναλλαγαί είναι τόνον:
s' Τ, r;c:2 χαι πώΰ.τσις τοις μετρητοί;.
6) η χαι πώλητι; επί προόεσχία.
γ) r, αγορά χ.α: πώληεις επί :ώ:ω ή δεπλασιασμώ
5) •η TJ'±t77 :ς μεταροράς.
ε) πάτα εν γένε: παρεπόμενη διχ.αιοπραξία απαρτιζόμε

νη προς την ενέργειαν χαι την εχτέλεσιν των ως ανω πρά
ξεων.

Άρόρον 18

!. Π ρονειμένον περί αγοραπωλησίας τοις μετρητοί;. επί 
rpo-Stuuts. διπλατιασι/ώ. ή δώρω. η τνναλλαγή αννάπτεπαι 
-/ρη,τατιττηρ ιαυώ ς μόνον εν τω χύχλω της αι-λοόστ.ς τον 
Χρηματιττηρίον χαι χατά τας εργατσαονς ώρας, δι εν.ρ<·ν 
νήαεως οπό χρηματιχοό χαι αντι^ωνήσεως υρ’ ετέρον. ερ’ 
όσον η αγοραπωλησία εγγραφή αμέσως εν τω σημειωματα- 
ρίω χαι εχτοόή ανύην.ερόν πιναχίδιον εχτελέσεως εντολής.

«Δια Δ/τος. εχτιοομένον προτάτε: τον Υπουργού της Ε- 
•ύνιχής Οιχονομίας. ούναται να χαόορισ-όή ότι οι σνναλλαγαι 
αύτοι σννάτποντα: επίσης εγχνρως χαι εν περιπτώσει εχσο·> 
νήσεως ή αντ:ρι·>νήσεως αντών οπό μεσιτον νπο τας αντβ; 
προνποόεσείς τον παρόντος χαι από τον όρον όπως χρηματι
στής δια σηλώτεώ: τον προς τον επόπτην έχε: προηγουμέ
νως αναλάίε: την ευύύνην των πράξεων σ.α: παραλείψεων 
τον μεσίτου εχ των δι’ εχ.ρωνήσεως ή αντιρωνήσεως συνχ- 
ππομένων χατά τ ανωτέρω νπό των μεσιτών πράςεων η 
το: αύτη οήλεοσις ισχύει μ έχεις αναχλήσεως. Ο επόπτης κοι
νοποιεί σνπίγρστον τη: ίτ.λώ:ε-ως ταύτη; εις την επιτροπήν 
τον Χρηματιττηρίον ήπις επιμελείται πης πειχσ/.ολλήσεως 
εν πω εσωπεριχώ πης αιύούεης πον Χρηααπισττριον πίναν ι 
περιλήώεως πων ποιούτων δηλώσεων

Ο μεσίτης δεν σύνασα: να εχρωνή δια πλείονος τον ενός 
'/.?>Ι^2-:··Λν·

Το τοιούτον οιχαίωμα των μεσιτών ούναται ν αρ-ύη ερ 
ωρισμενον χρόνον ή χαι οριττιχώς. οι’ αποσάσεως τον δε.- 
τέρον χρηματιττηριαχού δεχαστηριχ). :ια πονς παραόάτας 
των διατάξεων τον ν. 3932. ανεξαρτήτως των λοιπών εν 
α.τώ πει-ύαρχιχών διατάξεων».

-. Π ροχεεμένον περί μεταςοράς. η χρηματιστηριακή σν- 
νχλλαγη δεν εχοωνείται αλλά -ύεωρείται σνναρύείσα χρημα- 
τιστηριαχώς. ερ' ίσον ο χρηματιστής εγγράώη τούτην εις 
το σημειωματάριο·/ αντον. επί τη όασει της τιμής σνμύηοι- 
σμού σημειών την ρράσιν οεχ μεταφοράς», χαι εχδώση το 
σχετικόν πιναχίδιον ανόημερόν.

3. Π ροχπμόνον περί εγγυήσεων παρεχόμενων από εντσ- 
λέων (περι-ύωρια). αύτα: θεωρούνται γενάιιενα: χρηματισ.ιΓ 
ριαχώς. ερ οσον εκ.δο-ύή από πσ» χρηχ-ατιστού ή τον μεσττον

οκχόεεςις ex τον oixttou όιόλίον. Η το ι αύτη απόδειξις έχε· 
αποοειχτιχήν εσχύ-/, ερ όσον Jtv αποό*αχνύεται άλλοώιν όσ. 
τα ϊο-λτ/τα εις εγγνησιν αντονεήχενα ϊχρττρσιμοποιήόησχ/ νο- 
μίμως :·.’ ον πχοπόν χατετέότραν.

4. ^ Απαγορεύεται η -από τον χρωματιστού ή μεσίτον, ϊι" α
ποδείξεων ετέρων πλην των οπό των χρηαατιστηριαχών νό
μων ή χάνονισμών προδύ^πομένων ή it’ επιστολών, αναγνώ- 
ρισις χαταλέσεω; μετρτρτών παρ’ αντώ ή ετέρων χενητών α
ξιών, ένεχεν εγγνησεως (nepi-Swotov) ή προς ενέργειαν 
σν-μόάσεων μεταφοράς.

Αξιώσεις χατά χρηματιστών ή μεσιτών στηριζό,μεναι α- 
π>ώς εις τοιούτον ειδονς αποδείξεις ή επιστολάς οαοέν προ- 
νόμιον χάχτητ/ται επί της «γγοήσεως τον χρηματεστού ή με
σίτον. τούτης ο όσης απονώχιστιχώς νπεγγύον οι’ αξιώσεις 
εχ χρηματι-στηριαχών ααναλλαγών. στηριζορεένων επί πιναχι- 
οίων ή επί σαμρώνως τω χρηματιστή:·.αχώ νόμω ή χανονι- 
σμώ εχίιϊομένων εγγράρων.

5. Προχειμένον περί αντιχρνσμάτων χαι παραπομπών εχ. 
μέρονς πελατών, ταύτα σννάπτονται χρηματιστηριαχώς. ερ’ 
όσον χαταχωριοώώσιν εις το σημειω;εατάρ!θν χαι τα οιχεία 
όι£λία τον χρηεεατιστιχύ ή τον .μεσίτον. μη απαιτομεένης της 
εχϊόσεως πιναχιδίαν.

•6. Πάσα ετέρα ίιχ.αιοπραξία. αρορώσα εις την ενέργειανν 
ή την εχτέλεσιν των ανωτέρω πράξεων, όεωρειται γινόμενη 
χρτματιττηριαχώς. ερ’ όσον εγένετο σομρώ·/ως προς τον πα
ρόντα νόμον χαι τοος ισχύοντας χρημ-ατιστησιαχούς χανονι- 
τχούς.

Τα εντός « » της nap. 1 προσετέ-ύησαν νπό τον άρ-ύρ. 5 
ν. 5469 (χατωπ. ορ. 5).

■Sti την πχ.τέ/^σιν της ούτω προστεόε ίση ς διατάξεως εξε- 
:-ό-5η το Π.Δ. Ιδ'ΤΪ low. 1932 (χατωτ. ο:. 6).

Άχ-^ρον 19

1. Ο χρηματιστής νποχρεούται να μη αναχοινο! προ; τον 
χ/πωπ/μίαλλέμχνον χστμασισσήν το όνομα του ίδιον εντολεως, 
εχτός εάν ο εντολεύς ρητώς επέτρεψεν ανπώ τούτο.

2. Ο χρηματιστής εοίώνετα·. αρ’ ενός προς τον εντολέα 
αστού δια τη-/ εχ.πλήρωσιν των νποχαιώσεων τον αντισνμίαύ.- 
λομένον χεηματιστεν χαι αρ ετέρον προς πον αντισυμβαλλό
μενόν χρηματιστήν δια την εχ.πλήρωσιν των υποχρεώσεων το» 
εντού,έως α»τον.

Πάσα εναντία σνμρωνία είναι άχυμος. Η τοιαύτη ευ·5ύνη 
δεν αόρεται :·.α της όη/αοσεως τον ονόματος τον εντολεως 
ή το» αντισνχίαλλαμένο» χοηματιστο».

3. Η εχ.σέΰ^σις υπό τον χντού χραριατοστού αντιόίτων ε
ντολών δια σομό/ηρισμσύ itva: εγχυρος, χαττοι μη εχφωνη- 
•ieina εν τω χύχ/.ω. ερ’ όσον η τηιή εις ήν αύτη εγε/»ετο πε- 
ριλαμόάνετα·, μεταξύ των ανώτατης χαι χατωτάτη; τιμής 
πτρ; επισήμο» συνείσιάσεως τη; χρονο/.ογίας χσί’ ήν επραγ- 
ματοποιή-ίη ο ως ανω σπτμψηρισμός, εχδο-5έντων τω1/ οικείων 
πιναχίόων. Την εν προχειμένω αχνρότητα δόνατα: να tnt- 
χαλεσόή μόνον ο εντοΰ^ύς.

Α Ο μεσίτης ευόύνεται προς τον εντολέα δια την εχτε- 
/εεσν της συναλϋ.αγής. προς δε τον χρηματιστήν μόνον εάν 
ο χρηματιστής δεν αεειδάχόη τον εις αυτόν »πο το» μεσιτο» 
δτχ-ωόίντα εντολια.

'Αρόρον 20
2. Βπί αγοραπωλησίας επί προνεσμία η παράδοσις το» 

πράγματος χ*γ. η πληρωμή το» τιμ^εατοσ γίνεται την επιού
σαν εργάσιμον ημέραν.

2. Επ: αγοραχωλησ-.ας επί προόεαμέα η παράδοσις του 
πράγματος χαι η πληρωμή του τιμήματος γίνεται χατά την 
χρηαατιστηριαχή· λήξ tv της προθεσμίας.

3. Η όεόαίωσις των επί δώρω ή όιπλβσιασμώ στΛΚχλλαγών 
γτνετα: τη/ τελευτά·αν ετγάσεμσν ημέαετν της όι’ ήν συνω- 
μολσγήύ-ηταν χρηααττστησιαχής λήξιως αυχ ήτουν όμως, 
πλη» ανττύάτο» μη^ής σοαρωνίας. ο ιδόίων το δώρον ή ο *ε- 
χτηεένος το τιχαιωμα του διπλασιασμέ» δτχαιούται σποτιδή-
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ro-ϊ. δεαχροναη; της τρολεαμίχ; ο:’ ήν η ανναλλβγή β»«ς- 
?λη. να δη-λώτη τρος τον αντ:ανμόλη·&έντα την ϊούλητ:-/ 
iJTS-j τερ: εχτελέτεως της ετί οώρω αγορζτωλτ/τίας ή τερ- 
ενααχητεως τον ϊ:χ2·.ώματος ί:τλαα:ααμού, βτβτε a αντεανμ- 
έολλόμενος νΤΟχρεούτα: £!ς ίχτέλεπν της Τννβλλαγής ΧΟτά 

την αμέτως ετομενην της δηλώτεως χρ:τγεατ:τΓηριαχ.ήν εχχα- 
-λάρ:οιν.

4. Ετ: τνναλ/.αγης ζτ: δώρω. το άωρον χαταόάλλεττ: το:ς 
μετρητό:; την ετ·ούααν τη; τν/άώεως της τνναλλαγής.

5. Εχάτερος των χρηματεα-ϊών -αιιύτ» ένα ατό της τν- 
νάψεω; τη; αγορατωληαίας "ητή ταρα τον ετέρο* τ—ράτρη* 
^αμο:όαία εγγύητ:;':.

A: τοέαύτα: εγγνήοε:; χατα-τί-λεντα: εις το ταμείον τον 
X;ηματ:ττη;εον ή ε:ς ίδρνμα ορ:τ-ύηαόμενον ντο τον xavsv:- 
αμον τον Xpru2τ:ττηρίον.

Ο ?:χ2τούχος της χατά τ ανωτέρω εγγαήτιως. ντέρ ον 
ίεν χαταίαλλατα: αύτη αμέοω; ως ζητηλή. διχαιούτα: ν’ 
αναρ-ερλη ε:ς τον ετάττην. όατχς χολών το* αρνούμτνβν α- 
μελητ:. τάττε: ανοώ το τολύ 24ωρο.ν τρο-νετμόα* τορο; xa- 
τάλεα:* τη; εγγνήαεως. μ*£’ ήν. τα-ρελώούαα» acparcrtnr. 
χλείε:. '/-ατά τα; ττερί εχτάχτον οναγχατ-ΤΕχής εχχαλ-ζτ-.**ως 
-διατάςε:; τον ip-Spvv 25 ταμάγρ. 3 τον τχρόνϊμς. τον αρ- 
νονμενον. ενλννόμενον ivorvT; · τον αντ^τιμίίληλένιμς its τά- 
aav εχ τοιούτον χλεοτίματος ζροχύάεντχν -διτροοά*.

6· Πάτα οοαςορά τηγάζοντα εχ των ημερητίων ί-.ζχνα,άν- 
οεων των τομών είνα: ανλημερόν απαιτητή. τον ορειλέτον 
χ?γχΑ2Τ·.ττον νττητρεωμενον να χαταόάλη τχντην ομέ-χω; εις 
τον ;txooovyo'j. Η ·ετ:τροτή τον Χρημοττττηριο» τύνατχο. χνε- 
•/.2 οεδ:χ2:ολογημένων τερτττάαεων, τννιργούντο-ς χα: τον -- 
τβττον. να ορίζη έχω; ο: ανωτέρω τιαροραί χατατίώενται χ·.; 
το ταμείον τον Χρηματ-.ττηρίον. Ο: δ:χατούχο: τ«·)ν 7-αττ τα 
τροηγονμενα εδάρ:α ί:αρορών είνα: χατά το τοαόν αντών τ:- 
ατωταί τον αν^τ-νμόληώέντος μετ’ αντών -/.α: έ-/οντι χατ' αν- 
τον τάντα το χατά το άρύρ. 2S ΟΓχαώαχτχ, Η χ-ζιτρπτή τον 
Χρημοαττττηρέον -ένατα: τνμρωνούντο ς χ*ε τον t-τόττον. να 
ετιόάλη την χοταόολήν των διαρροών τρος τονς οοεαεβέ- 
-/ονς. χαλορέζοντα τνμοαττχάς ττμάς τρο; τβ5τδ»ρ:αμάν των 
διαρορών. Ο τοεούτο; χχ-έοριτρχό; τίνεταε εττ τη fcxri: των 
τ:μών της ημέρα; xa-S’ ην εληρέη η το'.αέτη ατόρχτχς.

7. Τότον ο: ε-ηνττηαεις ότον χα: at situpcpx: ajria£siv>io- 
νταχ. είτε το:; μετρητό:; είτε εες ^οεώηραρς. εχ των *:αη^- 
μενων εν τω Χρεςχατιττηρίω. τά-ην εάν ωρεοτεάνα εχ τούτων 
tjjuctv ζ-οώα-ι.α-ύτ,. οι’ ιτοράαεω; της ετατροτής. iur τονς 
x/.orov; τον τταρόντος άρ-tpov.

8. Ο: τεχαιούμενο: ε:ς τας χ.ατα το ταρό* άρ-δρον αμο:- 
ίαίας ε-ρηνήτε:; χα: ί:αροράς χρηματετττ: ί:χα:ονντα:. ττρο 
ττότη; άλλης ενεργεί ας χατά τον -μη ταρέγοντος τχύτας εμ- 
τρο-ύ-έχχως. να α:τήχωντα: =3:ά της εχ-.τροτής τον Χρημα- 
τ:ττηρίον ν' ατταγορεύοη ε:ς Γντόν την rjvai:v νέων σνναλ- 
λαγών. η ίε Γτετροττ' αττχρεοντι:. εττί τη το:αντη α;τήτι:. 
να εχάώτη α-χέαως την ως ά··νν χχαγόρενατν.

Άρ-ΐρον 23

1. Μεταρορά είνα: η τνμόατ:ς τ:α της οτοίας τννομολο- 
γείτα: ταντοχρόνως αρ’ εντς. =ώληα:ς χρηματ-.ττηρ:αχών 
τραγμάτοίν το:ς μετρηττίς. ετ: τη χατά το άρ-ύρ. 25 τ:μη τον 
τνμάηρ-.τχον. χα: αρ’ ετέροο ετα-;αγορά εττ: τρού»:τμία των 
αντών αραγμάτων, ετί οριζόμενη ντο των τνμίαλλομενων τ:- 
μή. Εν. των ;ντω τνναλλαττομένων ο αγοράζων -χα: μετατω- 
/ών χίλείτα: μεταρέρων. ο δε τωλών χα> ετταναγοράΐων με- 
ταρερόμενος.

2. · Ο μεταρέρων χανίτταταε χνρ:ος.εων χρχογράρεν*. aii-’ 
ντεχρεοντα: ενο^εχώς εες εχολήρωβεν της τνμίάτεως της 
;χιτα?οράς. ’

3- ·Ελλείάε: τναντέας ονμρωνχας. ο μεταρέρων ντομρεού- 
τα: εντ/εχώς ν' ατοδότη εχ; τον- μτταρερόμενίν τα χέρδη της 
ε:ς το άρτ:ον ή ;χετά XajfVov χληρώβχως των μεταβερομένων 
•/ρεωγράρων. τα μερίτματα. χα: τοχομερόί:α. Τοταντα αιρ-!-

τματα χα: τοχομερίεεα. χατα&αλλ.όνανα εες αλλ.οταεττν νόμ:- 
η.·.7. τίρο-/τα: ε:ς τίττωτ-.ν ε:ς δρα^μάς ε*τίρ τον μεταρερο- 

ετ: τη χανον.ζομένη ταρά της ετ:τρττής μέτη τρε-/ον- 
τη Γγτραία τ:μή εττ δραχχάς τον αλλοδατον νομέτματος 
χαλ ήν χρονολογίαν τ,ίχ'.σεν η ;:ατεα-γχατεναες των τίτλων 
: ν;ν μερίτματος ή τοχομερείτον.

4. Χ-Χν ο μεταρέρων τ, ο μεταρερόμενος χατά την λήτ:ν 
της τροώετμίας δεν εχτελεοη την τνμόοετ:ν μετοττοράς. ο 
αντχτνχχχη-ώείς δ:χα:ούτα: να τροάή ε:ς ατοχρεωτεχήν αχχα- 
·ν-ρετ:ν της τνχίάοεως τούτης -χατ άνεχι τροηγονμένη; -ομλή- 
τεως. Π,αν έλ/.εεμμα ή ττερέατενμα εχ τη; ιχχα-ύαο·-Τϊως. 
μετ αραερετεν των τοχων υτ. εάάοων. ίαρύνε: ή ωτε/-ε: τον 
χαέ ον r ντο'^ρχωτεχτ, εχχα-ύάετττς.

δ. Ο μεταρέρον ή ο μεταρερόμενος δεν εν-ύύνετα: τροτ τον 
ενττλέα αν τού ::α ταν έλλε-.μχα ττροχύψον εν. της ε:ον_αΐαρί- 
τεως της τνμόάτεως μεταρορά;. εά/ εν τω τεναχ:τ:ω μετα- 
ροράς ανεγράρηααν. μετά ε-.τεχτ-ν ίγγραρον δτ,λ<·ιτ:ν τον 
εντολ-έος. α: λέτε:; «ανεν ε»ύύνης»> χα: ετά-ύτ το όνομα τον 
αν τ:τ-χχύ.ηί»έντε; ^ρηματ-ττο».

G. Ο ;χεταρερόμενος δτχα:ούτα: ν ατεα:τήαη την τρο; αν- 
τόν ντό τον μεταρίρτντο; ταράδοτεν των αεταρερ-λέντων 
χρεωγράρων τρε τη; λήτεως τη; χτηματτττηρεαχήτ τροώε- 
τμίχς. μόνον εχ ότον η τ:μή τη; ττωλήαεως αντών τοε; με
τρητοί; ή το χατωτέρα ή ταη της τ:μής ετταναγοοάς αντών

Άράρον 3ο

1. Το ννν χρ:ττάμενον Χρηματ:ττήρ:ον Α-ληνών -λελε: ε- 
ταχολον-λεί νρ-.ατάμενον χα: μετά την ένατα:·/ τη; :τ'/ύο; τον 
ταρόντος νό;χοα. τεατηρονμένων των ταρ' χντώ νομηχως δ:ωρ:- 
τμένων χρη·χατ:ττώ> χα: μετττών. ετέ τη ε:ρ ή·/ ντεμρεονντ: 
χατά τονς μέχρι τούεε -τχύοντος '/όμονς εγγνήσε:.

Ετίτης δεατηρεττα: χα: το νρ:ττάμενον γραρείον τη; χν- 
εερνητεχής ετοατεόας τον Χρημζτεττηρίον Αθηνών, ω; χα: 
το αρτττάμινον —οαωτεχόν τον -γραρείον τούτον.

2. Ο χανβνταμτ; τον Χρηματεττηρίον Α-ληνών τροτοτο:η- 
ίή^εταε. τνμρώνως τω ταρόντ: νόμεν. δεα Δ/των. εχδολητο- 
μένων τρττάαεχ τον ντονργον της Εύν:χής Ο'.χονομίατ μετά 
τύαρωνον γνωμοδότητττ τον εεδεχού τνμάονλίον.

λΐέχρο; εχάάτεω; τινν Λ/των τούτων ο νρ:ατάχενος Κα- 
νονκμό; δεατηρείτα: εν :τχύο. ερ ότον δεν αντίχε’.τα: ε:ς 
δχατάςεος τον ταρτντος.

3. Το μέχρ: τη; :τ·/ύο; τον ταρόντος νόμον ε:οα/λίντα εν 
τω Χρηματοττηρόω Αληνώ» χτεώγραρα -λιωρούντα: ως εγν.ν- 
ρως εεαηγμ-ενχ.

4. Α: χατά την δημοαίανττν τον ταρόντος χατατε5>ε:μένο: 
ετ ονόματ: τρίτων ιγγοιήπες χραρχατ:ττών χα: μετ:τών δέον 
εντός έτονς ατό της χρονολογίας ταύτης να μεταρερλώτ-.ν 
ετ ονόματ: των χ_ρηματ:ττών χα: μετ-.τών. ΔΙη γενομένης 
εμτρολίτμως της το-.αότης μεταρορά;. ο χρήματ:ττής ή ο 
μετίτης λεωρείτα: αντοδ-.χαίως ατολν-λείς. Κατά την δ:άρ- 
-/.ι:αν τον ρη-ύέντος έτονς ατ αγορεύετε: τάτα αντ:χατάττα- 
τ:ς ή τνμτλήρωτ-.ς των ε:ς εγ-.-ύητ:·/ χατατελενχίνων. ερ’ 
ότον χύτη δεν ετάγετα: χα: την ως ά/ω μεταρορά/ ετ’ ονο
ματ: τον χρηματ:ττον ή μετίττν.

5. Δ:α Δ''τος δόνα τα: να ε=:τρατη η εχχώρηα:; των τρο- 
αττων τον Χρη·χατ:ττηρ:ον τρος τύ·/χλ:ν δάνειον νάρ:ν :δρύ- 
τεως μτγάτον Χρηχατ:ττηρίον. χρητ:;χοτο:ονμένης τρος τού
το χα: της τερ:οντίας αντού.

G. Η ετιτροτή τον Χρηματαττηρέον Αληνών ντοχτεονταε 
να μεταότόάνη τας τννδρομάς των ιχτάχτοαν μελών ε:ς οδρν- 
-ύηαόμεν ον τνχόν ή νρ:τταμενον ταρά τω εν τ ούλα εαρεύοντ: 
οωμχτείω ντό την ετωννμίαν «ϋύνοεαμος Α»τ:χοντοών Χρη- 
ματ:ττηρίθν Αλη-ζών». ταμείον αλληναϊόοηλείας. ερ’ ότον ήλε- 
/αν εγχρίνεε τον χα-/ανιτμόν τον ταμεκν τούτον, ως χα: τα- 
ταν τροτοτοίηατν αντού.

Λ:αλνομένον τον ταμείον αλληλοτοηλείας. τα χατά τα 
ανωτέρω μεταίεέατ-λέντα αντώ ετ:ττρέροντα: ε:ς το Χρη-
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μ-ατιστήριον xjv .c sow αστών '$rv έχουσι χρησίμΟΧΟίηΔή 
υχέρ τον σκοr,v τον ταμείου.

7. 0: κατά την δημοσίευσιν τον χαρόντος δεατελούντες vo- 
μιμως διωρισμένοι μεσίτα: χαρά τω Χρηματεστηρίω Αθηνών 
εξακολουΔούσι χαραμένογτες τοιοότο: και χέκτηνται. όσον 
αφορά ει; την εν τω χρηαατιστηριακώ οργανεσμώ Δέσιν αυ
τών, χάντα τα δικαιώματα και υχοχρεώσεις άτινσ. είχον μέ
χρι τη; ισχύο; τον χαροντος. ως τούτα τρεχοχοιούντα: ήδη. 
εοαρμοζομίνων κατά τα λς ιχ α εχ' αυτών αναλόγως χουών
των διατάξεων τον νομον τουτου, ίδια δε των διατάξεων των 
άρΔρ. 25. 20. 27. 28. 30. 31 και 32 αυτού. Αετό τη; δημο
σιεύσει»; τον χαρόντο; καταργείται το δικαίωμα των ανωνύ- 
μων τραχεζιτικών εταιρειών να διορίζω?: μεσίτα;· ο: :r.T-.i 
την χρονολογίαν όμως ταυτήν νομίμως οχό των ιδρυμάτων 
τούτοίν διωρισμένοι χαραμενονσιν εν σχηρεσία. εξομοιούμενο: 
κα-5 όλα χρο; τον; λοιχού; μεσίτα;.

8. G κατά το άρΔρ. 8 τον χαρόντο; ανώτατος αριθμός 
χρηματιστών ισχύει αετό της δηαοσιεύσεω; τον εταρόντο; ·/.?· 
εχί των σννεστημένων ήδη Χρηματιστηρίων, χωρίς όμως εν. 
τούτον να εχέρχητα: αττόλντις των τυχόν καί’ υχέοόασιν τον 
αριθμόν τοντον ίιωρυμένων χρηματιστών.

Εξαιρετικώς εχ: τρεις μήνας αχό τη; οημοσιεύοεω; τον 
χάροντες εττιτρέττετα: ο διορισμός χρηματιστών εις Δέσεις 
χαραιτευμένων νττέρ -άλλων χροσώχων, το οιτοίο υτοδειν.νύονσιν 
οι τταραιτούμενο: ν.ζ: εγκρίνει το ειδικόν συμβούλιο·/. Διζ το 
υχοίεικν-υόμενο το.το τρόβωχο,- αντί της σνμκληρώσεως τον 
τριακοστού έτους, τη; ηλικίας αυτών, αρκεί η σνμτολήρωσις 
τον εικοστού ττέμιττον έτους.

. -9. Κατ' εσαίρεσιν ατό των διατάσεων της 1 ττζρ. τον 
άρΔρ. 10 τον τοαρόντος. εχιόάλλεται άττως η εγγνησις των 
χρηματιστών · τον Χρηματιστηρίου ΑΔηνών αττοτελήται. μέ
χρι τον ετοσον των δραχμών 200.000. αχοκλειστικώς εσ ομο
λογιών της κατά την δευτέραν ταράγραφον τον ρη·5έντος άρ
θρου εταιρείας, εο όσον η εταιρεία χύτη ήΔελε τυχόν ακοφα- 
σίσεν νομίμως την έκδοσιν δανείου, δι’ ομολογιών ανωνύμων, 
και το ειδικόν σνμδούλιον του Χρηματιστηρίου ως και ο ν- 
χονργός τη; ΕΔνικής Οικονομία; ήΔελεν εγκρίνει την τοιαλ 
την αχόφατιν χερί νχοχρεωτεκής μετατροττή; των εγγυήσεων 
των χρηματιστών. Χρηματισταί μη ενεργήσαντες την ανω- 
τερω μετατροττήν εντός τριών μηνών αχό τη; ως άνω εγκρί- 
σεως Δεωρούντα: αυτοδικαίως αχολνΔέντες -αχό τη; Δέσεως 
τον χρηματιστον.

. II αρελΔόντων έξ μηνών αχό της κερί εκδόσεω; τον ανο>- 
τέρω ομολογιούχου δανείου ακοφάσεως. οι χρηματισταί εκχ/α- 
κ.τώσι το δικαίωμα της τοκοΔετήσεως της εγγυήοεως αυτών 
κατά τινα· των -υχό τον άρΔρ. 10 τον χαρόντος χροϊλεκομένων 
τρόχωγ.

' (10. Α: χρο τη; 1η; lav. 1928 διενεργούσα·, χωλήσει; 
χρεωγράρων εκ: τμηματική καταβολή τον τιμήματο; ανώ
νυμα·. εταιρεία: διατηρονσ: το δικαίωμα τούτο, κζίτο: κεκτη- 
μενα: κεράλαιον κατώτερον των δραχμών 3.000.090'.

ΆρΔ ρ ον 36

1. Δια Δ7των. εκδιδομένων χροτάσει τον νχονργού της 
•ΕΔνικής Οικονομίας και μετά αόμρωνον γνωμοσότησιν τον 
ειδικού συμβουλίου, καταστίζεται και τροχοχοιείτα: ο χρημα- 
τιστησιαν.ο; Κανονισμός. εν όλω ή εν μέρει. χεριλαμόάνων 
ιδία τα χερί μητρώου χρηματιστών, μεσιτών, και αντικρν- 
σττν, χερί τηρήσεως των βιβλίων και κινακίδων των χρη- 
ματιστών. χερί. '/.ατα-λέσεως και αναλή-ύεω; τη; εγγυήοεως 
των χρηματιστών, κερί σχηματισμού κ,οινού σννεγγνητικού 
κεραλαίον των - χρηματιστών, δια της χρησιμοχοιήσεως της 
κατά το άρΔρ. 10 εγγνήσεως. εν όλω ή εν μέρει. καθοριζό
μενης άμα της δια τοο κεράλαιον τούτον καλόώεως των νχο- 
χρεώσεων των χρηματιστών, χερί εργασιών τον Χρηματιστη
ρίου, και ιδία χερί γενικών εκκαθαρίσεων, αντικ.ρύσεων. -κα- 

ραχομχών. εγγυήσεων -και νκοχρεωτική; εσ-καΔαρίσεως α>

τών,- χερί έεβαιώσεως της τρεχούσης χρηματιστηριακής τι
μής. χέρι λειτουργίας του χρημχτιστ-ηρ-ιακον δελτίου και δημο
σιεύσεων αφορωσων τούτα, χερί διαδικασία; τη; -εκχοιήσεως 
των κατα το.βρόρ. 24 ικχοιουμένων χρεωγράρων, και χασών 
των άλλων σχετικών χρος την -εραρμογήν τον χαρόντος λε- 
χτσμερειών.

2. Δια Δ/τος εχισης κανονίζεται ο τρόχοσ της λειτουργίας 
και συνεδριάσεων του ειδικού συμβουλίου ως και τα της σ- 

μοσόής'. εις ί-άρος της χερβουσίας του Χρηματιστηρίου, των 
αχοτελο'όντων οιυτό μελών και του γραμματίως. χλην των 
χρηματιστών.

Β. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υχ’ ασιό. 2341 
της 15/18 Μαίομ 1940

Περί συτχχληχώσεω; των χερί χρηματιστηρίων ασ·ών 
δσατάξεων.

-Ap-Sp. 12. 1. Τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών κα- 
ταόάλλουσι δικαιώματα .εγγρα-ρής και ετήσιον συνδρομήν, 
κα-δ-οριζόμενα εν τω κοινονισμώ του Χρηματιστηρίου,

2. Άι ανώνΰαοι εταιροίαι. ων τα χρεώνσαρα εισάτοντα·. 
χρος διαχραγμάτευσιν εν τω Χρηματιστηρίω Α-όηνών κα- 
ταδάλλουσι δικαιώματα εισαγωγής και ετήσιον συνδρομήν, 
καθοριζόμενα εν τω κανονισμώ του Χρηματιστηρίου. Εις 
τασ χεσιχτώσεις $' και γ' της δευτεοας χαραγράσου του 
άρόρ. 6 του χαρόντος νόμου τα δικαιώματα εισαγωγήρ και 
διαχραγματεόσεως χεριορίζονται εις το ήμισυ.

Γ. ΑΠ0ΦΑ5Π ΥΠΟΥΡΓΌΝ

ΕΘΝΤΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠίΟΝΟΜΚΩΝ 
Αρι-S. 6560 της 25/26 law. 1951.

Περί τρόχου ενεργείας των χρηματιστηριακών συναλλαγών 
εχί ονομαστικών μετοχών.

'Αιρ^ρον 7

1. Τα καταβλητέα χαρ’ εκατέρον των συμβαλλόμενων εν 
χράξει μεταδιβάσεων. καταρτιζόμενη ·υχό χρηματιστον ή 
συμβολαιογράφου, δικαιώματα ορίζονται 4.700.

2. Εις τας χεριχτώσεις των μεταβιβάσεων κατά το άρ- 
βρον 5 η Διοικούσα Βχιτροχή του Χρηματιστηρίου καθορί
ζει τα της "κατανομής των ως άνω δικαιωμάτων μεταξύ των 
συμχραττόντων εν εκάστη χράξει τριών χσηματιστων ως 
και το εκ τούτων δικαιώματα του Γραφείου Εκκαβαρίσεως.

3. Βχί μεταβιβάσεων λόγω χρηματιστηριακής μεταφοράς 
δεν καταβάλλονται δικαιώματα εις τον ενεργούντα αυτές 
χρηματιστήν».

Η χαρ. 3 χροσετέόη δια του άρ-Spou μόνον της υχ’ s?t-S. 
13031/49G -τκο 8/V8 Αχρ. 1955 αχοφάσεως Υχουργών 
Εαχορίου και Οικονομικών.

Δ, Νόμος 3330/55
'Ap-Spov 5. 1. Η συμβατική μεταβίβασις των ονομαστι

κών μετοχών αχό της -ισχύος του χαρόντος νόμον ενεργεί- 
ται ως άκολούβως; α) τη χεριφερεία της τέως Διοι- 
κήσεως Π ρωτευούσης ενώχιον χρηματιστον βεβαιούντος το 
γνήσιον της υχ άγραφης τον οχισόογράφον χωλητον. εχικν- 
ρονμένης της ρχισβογραφήσεως ιιχό τον χρο'σταμενον τον 
Γραφείου εκκοόαρίσεως τον Χρηματιστηρίου Αβηνών δια 
της εχι-Δέσεως της σφραγτδο; και τον -/ρονού-ογικού στ,κά- 
ντρου τον Γρα«>ειον και συμχληρουμένης δια τον ονοματεχω- 
νύμον τον αγοραστού, καταχωρίσεσως δε εν ειϊικώ βιβλίω. 
Εντός ’ δέκα ημερών αχό της ως άνω χρονολογικής ση- 
μάνσεως το Γραφειον ΒκκαΔαρίσεως τον Χρηματιστηρίου 
ΑΔηνών υχοχρεούται, όχως αχοστεΓ.η εις τας εκϊοτρίας ε
ταιρίας κατάστασιν εμφαίνοσσαν τας γενομένας μεταβιβάσεις 
μετά μνείας αχαραιτήτως τον ονοματεχωνύμον. εχαγγέλμα- 
τος. διευΔόνσεως και εΔνικότητος τον χωλητον και τον αγο
ραστού. ως και των-αριΔμών-των μετοχών και της χρονολο
γίας της μεταβιβάσεως. "Βάσει των καταστάσεων τούτων η 
εταιρία -σηαειοί εν τω βιβλίω μετόχων τας γενομένας μετα
βιβάσεις. · ξύ Εκτός χερ-.οερεία; τη; τέω; Δυεκήσεω;



|1-ωτευούσης. χα-ύώς χα: ϊ'.ς ην αερίατωσιν η μεταίίέασις 
χυριότητος είναι σννέαεια συγχρόνως χαταρτιζομένης σ»μ- 

ίάσεω; it’ ην β=ό των ισχυουσών Σιατάαεων χααιτείτα: συμ- 
ίολαιογρχφιχόν έγγραφον, ενώαιον σνμίολαιογράφον Σια της 
-,-ντίάιως συμόολαιογραφιχού έγγραφον χαι σχετιχής ση- 
εειωσεως εα: τον τίτλον sct το» συμβολαιογράφου αε:; τον 
χατσίτισ-Ψέντος συμΣολαιογραφιχού έγγραφον χα: των ονομα- 
τεαωνυαων τον μεταέιόάζοντος χαι τον αρος ον η μεταίιία- 
... Εν τω συμίολαιογραφιχώ εγγράφω Σέον ν’ αναφέρωνται 
χταεαιτήτως το ονοματεαώνυμον. εαάγγελμα. Σιεύ-ύυνσις χχ 
Γ·5·/;χοτης των χυμόαλλομένων ως χαι Ο! αρι-ύμοί των ν.ετο- 
yuv. Αντίγραφον τον συμόολαιογραφιχον έγγραφον εαιΣίοετα: 
rr εταιρία. ήτ:ς ίάσε: τούτον σημειοί εν τω Σιίλίω μετόχων 
„rl ~ενομένην μεταόίόασιν. 2. 'Εναντι της εταιρίας Ψεω- 
εείτα: ως μέτοχος ο εν τω ίιόλίω ονομαστιχών μετόχων ϊγγε- 
-εαμμάνος ως τοιούτος. 3. Δισ χοινής χαοσάσεως των Τ- 
-:οο"ών Οιχονομιχών rat Eire:ίον χαδορισ^ήσοντα: τα ότι 
των ·2ΓΤ2Ϊ·4άο·εων ίιχαιώματα των χρηματιστών χαι συ μ 6 ο- 
λτ:ο":ά;ων, ως ναι αάτα αναγχαία λεατομερεια ϊια την ναό 
τον Γραφείου εχχαθαρίσεως τον Χρηματιστηρίου ϊχτέλετιν 
ττ,; Σια τον ααρόντος τνατελεμένης εις χυτό υαηρεοίας.

Ε. Κόμες 316/ο—8/5/19/6 

Άρ-5ρον 2

Το ά-ύ?ον 12 τον Λ.Ν. 148/1967. ως ετροαοαοιή-ύη χαι 
:.νεαλτ :ώ·ύη :·.σ τον ap-Spou 8 τον Ν.Δ. 34/1968 •'<αερ·. τρο- 
__..ήΤΙ,.)ς -Λ71 τυμαληρώσεως τον Α.Ν. 148/1967». αντ- 
:·ovittotji ως αχολούύως:

ul Συνιστάτα: ααρά τω Υαουργείω Εμαορίον, ϊι’ ααοφσ- 
οοως τον Ταευργού Εμαορίον, Εαιτροαή Κεφαλαιαγοράς, ααο- 
οιλοναίνη εε : ζ) ενός τνωτάτον ή ανώτερου υάαλλήλου εο 
εχάττον των Τ—νογείων Συντονισμού χα: Π ρογρχμματισμού.

ϊ·. Εμαοριου. ·£) ενός εχαροσώαου τη; Τρσαε- 
«νός εχ.αροσώαου των Εμτχριχων Τρααε- 
οροεώτοον των Τροτεζών ΕαένΣύσεών. των 

ορ’.ζεμένων νοτό ττς Ενωτεως Ελληνιχών 
Τεααεζών. γ) ενός εχαροσώαον τον Χρηματιττηοίον Λείων 
\-jηνών χαι ό' εε ε-νο; εχοοροτωοοον τον Ελληνιχευ Χ2ΐ··13ω- 

-ιηνάνιχον Εαιμελητηρίεύ Α-ύηνών χχι Θεσσαλονίκης. Δια 
της αν τής ταοφάσεως ορίζονται οΠρόεόρος χαι ο Λντιτρόε- 
J"· TTf * Ετ: *- τ ρ C 77Τ, ^. £7. T(i)V }J>cX<i)V XJTTJ*, Ci SV2^Xr,p0T31 
τεντών. ως χαι ο Γραμματέας εχ των υααλλήλων τον Υοοονρ- 
γείον Εμαερίευ.

2. Η Εαιτροαή Κεφαλαιαγορείς.·οερ»>· των εν τμις.άρ- 
όροις 1. 2. 4. 7. S χα: 9 .τον ααρά/τος οριζόμενων αρμοόιρ- 
τήτων της: . .· ι. . -

(Τιν.ονομιχών χα: Εμαορίον. ί
ζης της ΕλλάΣο ς. £%/ός £7.τ:ρι
ζώ./. ως χα: ε·>ος £7.zpsjay^cu *
ίόο τελευταίων ορ:ζομ-τ^ων '

ο Ατοοαίνετα: εττό της εχόόοεως ομολεγιαχον' ϊα/είον 
■χιτά τίνος ή τννοναομον των χατά τα άρ-Spa 2 χαι 3 τον 
Χ.Λ. 3746/Ϊ957 «οοερί ατφαλιστιχών ρητρών, φορολογιχών
ΓΧ2/./.2~'(·)ν 7.2: ά/»Λ0·> ΤΓνών Ct£UXO/CT/3i0V tl? · 0‘JLG/vS^t JX2
ίά/ε:α ή τρονομιοχ/ονς μετογάς εχϊοϊομένας· ϊια ταραγωγι- 
7.ο.ς τν.οοιονς» ρητρών χαι όρων, ως χα: εαΓ της εχϊότεως 
ομο/.ογιατ,ον οα;είον ή τρονομιονγων μετογών ·με·5ν ο/.ων· των 
χατά το ·άρ·νρον 4 τον ως άνω Ν. Δ/τος φορολογιχών αταλ- 
/. 3“;ων. — ’*’"·*

ό' Παρέχει την ναό τον άρνρον 8α ταν χωϊιχοαοιημένον 
^ομον 2190/1920 iraioi ανωνύμων εταιρειών» αροόλεαοαε- 
‘*ην άοειχ/. αροχειμόνον χερί χα/.ύψεως εταιριχον χεφαλαιον 
η ομολογιαχ.ον :αμίον α^ωνύμον εταιρείας ϊια ϊημοτιας εγ- 
7?*--ή;. · .

■ Γνι.χοοοτε! αρος την Νομιαματιχήν Εαιοροαήν χαι 
αρμονίας αρ'/άς. τη.-αιτήαερ, τωχ ή. ρίχφύε.ν, :εαί._της 

ααορροφητιχής ιχανότητος .της αγοράς-χεφαλαίων χα» εαί 
■^ινΣτων οννοεομένων με την οργάνωτιν χαι λειτονργία·; τον 
Χ-’Φ-ατοατηρίον Λςιών χαι της Κεφαλαιαγοράς εν ,γένει.

’’· E?‘;ov ωοαντως της Εαιτροαής Κεφαλαιαγοράς είναι 
ί VA: ειτήγητις οια την 6-έ7α:ο:ν μη-χανιτμο 1 .ααορ^ρ-
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όΣοεωο αρος αμόλνντιν ααο τόμων οια/.νμάνοεων των τιμών 
των '/ρηματιττηρια/.ών τίτλων.

4. Ανωννμο: Εταιρεία: των οαοόων χρεώγραεα είναι ει- 
τηγμενα εις το Χρηματιοτήριον. ως χα: οι οιοιχοόντες αν- 
τας. ναο·/ρεούντα: όαως ααρέχωτιν εις την Εαιτροαην Κεφα
λαιαγοράς οιανίήιοοτε αληροφοριαν ή-ύελεν αντη ζητήσει αχε- 
τιχώς με την οιχονομιχήν -ύέτιν της Εταιρείας, την εταιριχήν 
όια/είριτιν χα; την χαταίομήν των μετοχών.

5 . Τα της εσωτερ ιχής οργανιώσεως των εργττ'.ων γ.ζ: ■η;
/.ι\ζονργίας τη; Εαιτροαής Κεφαλαιαγορ ά;. ίρίζίν τα: Σια
Κχώνισμον αυτής. ε·;·/.ρινομένον ναό τον Τ Εχαορίον
ν'7: Σημοπενομένον ε: ς την Εφημερίεα της Κνόιρνήτεως.

6 . Η σ.-ταύεισα ιταρά τω Ταονργείω Σ jvzzvicy.z·: τ-ηρε-
γ: 7 Κεφαλαιαγοράς :ϊιατηρείτα: ααρ’ χντώ.■ Τχ της οργατΛυ-
τέως, λειτουργίας χα: αρμοοιοτήτων αντής ρν-άμίζοντα: ϊια 
Πρόεόριχ.ού Διατάγματος, εχόιίαμόνον τη' αοοτάαει τον Τ- 
αοαργοό Συντονισμού χα: Π ρογράμματιβμον.

7. Τα της ααοζημιώσεως των μελών της Εαιτροαής Κε
φαλαιαγοράς χα: τον Γραμματέως αντής, ως χαι αάσα άλ
λη αναγχαία λεατομερεια. ρν-άμίζοντα: όι’ ααοφάτεων των Τ- 
αοοργών Οιχονομιχών χαι Εμαορίον.

. Λ: όααάνα: /-ιιοονργία; αντής όαρννονν τον αροναολογι- 
σμον τον Υαονργείον Εμαορίον. Αι ήίη · χροόλεαόαενα: σχετι- 
χα: αιστώσεις μεταφέρονται ο·.! ααοφάσεως των Ταονργών 
Συντονισμού χαι Π ρογραμματισμού. Οιχονομιχών' X2t' -Εμαο
ρίον εις τον Προναολογισμόν τον Ταονργειον Εμαορίον.

8. Όαον εν τη ν.ειμένη νομούεσία αναφερεται το Σνμόον- 
/.ιον τον άρ-νρον 8 τον Ν.Λ. 3746/1957 νοείται εφεαής η 
Εαιτροαή Κεφαλαιαγοράς».

. . ΣΤ. Κανονισμός Χρητιατιστηοίον Λ-ύηνών

'.............. * * Β.Δ. 12^16 Ιονάο-ν 1909
’Αρ-ύρο-ί 2

Μέλος τον ^ρημοοτιστηρίον ούναται να γίνη αα; ο έ-/ων 
ηλιχιαν χ^φ των (21) ετών .χ.α:. μη φιατελών. εν ν.αταστάοε: 
ατωχεύσεως, (ούτε χαταειχασ-ΰείς εις αφινήν. ενεν.α ατιμω- 
τώοον εγχλήματος. _·

Ο εατ-ύίνμων να γινη μένν;r ναοίάλλει έγγραφον αιτησιν 
αρος την ε-οιτροοήν τον χρηματιστηρίου. φέ.ρονσχ>. ατλην της 
ναογραφής αυτού' χα’ι τας ναογραφάς ίύο μελών τον χρηματι
στηρίου,' χννιατωντων αυτόν, χα: εις ήν · αέον ν'α ώ'τ: σννχμ- 
ρέ-^α-τα εατηρια έγ-ρραφα "τα ααοόεσ/.νύυντΣ Oar χ^ωτέοω 
ιόιόττ,τας -αυτού: --------- ------- '

Το όνομα τον οντω αροτεινομένον εχτί-ύετα: ε:α την αί-ύον- 
σαν τον χρηματιστηρίου 15 ημέρας αρο της '/.ατά τα ανω
τέρω 'ψηφοφορίας. ·αρος -ααρυ^οχήν αυτού, τητ^ :ε 15 τον μη
νάς (ή-την εαιονσχν.-εάν η 15η συμττέση-ημέρα εορτάσιτ.ο:' 
χα: χα·5’ ώραν ναό της εαιτροαής ο?ιζομά·/η·> συνέρχονται τα 
μέλη εις ειύιχ,ήν τννέλενσιν, συγχροτονμένην χατά τας οια- 
ταηεις τον άρύρον 22 αερί .γεν. τυνελεύσεως. χα: ύηφίζονοι 
rrop: της . ααοίοχής αυτού η μη. ’Ινα γίνη ϊεχτός. οίον να 
συγχεντρώση τας λευχάς ψήφους των 2/3 των ααρόντων εν 
τη συνελεύσει μελών. Ο ααορριφψ-είς Σεν Σύνατα: να αροτα- 
·5ή ex νέου αρο της'οχρελεύσεως 6 μηνών).

. ,Τα εντός () χχτηργή-ύησαν εμμέσως ναό των _ο>5μ:ζόντων 
νυν τον Σιορισμόν των ;εελών του Χρηματιστηρίου άρ-ύρων 8 
χαι 9 εν συνΣυασχώ αοος .το άε-Soov ^5 ααοά—:. 2 Ν. 3632 
(12. Πβο. 2).

Άρψρον 10

• «1· -Το Χρήματιστήρtw Α-ύηνών εργάζεται χατά αάταν 
ημέρχν' χλην-των Κυρ ιαχών χαι των ημερών εχείνων όσοι 
χα->ιερούντα: ώς ημίραι αργίας-υαό τον εορτολογίου του ‘Χρη
ματιστηρίου -Α-5ήνών:· ; ............. : · - - -

2. Το φορτολόγιον χατάρτιζεται υοό της Εαιτροαή; τον 
Χοηίεατισηηρ’ίον. σνμφωνούντος χαι τον Γεν.. Κνόερν. Εαό- 
ατομ, χατχ Δεήέμόριον εηάστου έτονς.^ισχόε: χαζ’ ,όλτ,ν
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τη» εαομάνην t-ττρχτ* rxpaie». μη μετ303λλόμ*νσν xaoa την 
ctapxttav τιΰττρς.

■3. To εερτώώγϊσν σηροαιιυ*τα: εντός sea μ-ηνός Αϊχεμ- 
** ηυ-ε=ητίω Δελτώύ τιμών του Xρήμα rtcτηρτου A- 

ύηνών x*· τοι^οχολΛάοα: tv π» οτωτεριχώ xat εαω-τεριχώ 
■nrg χι-λσόαης των τυν.χλλαγ®-- -=r, Χρηματιστηρί»/ rrvzx..

4. Η εαττσστή του Χρηυηαιε; ΐηρίου συοκμωνοόντο·; xn του 
Γεν. Kt£t»v. Esrrspeaea χαλοσέζ*: τας ερ-γατίμβυς ώρας -rev 
Χρηματιστηρίου 5*.* ααοράτεώς της. τοεχαχώώουμένης εν τω 
*>υωτεί·ιχώ χα: ετωτυριχώ της ατ&ούτης των συναλλαγών του 
Χρηματιττηρίσυ rrvax: χα: ίημοτιεμβμένης εν τω ημερηβόω 
Δβλτίω τιμών του Χρηματιστήριου Α-ληνών χα: ερ’ άτεαρ 
εις Sue ημερητία; ερ-ημεμίάας.

Εν τ»; αυτή ατοράοευ Σύνατα: να χαλομίζωντατ χα: ώρα: 
areye-jfjgTtv·^; εργασίας.

5, Η *χό**»ς της Εαττμετής-τι-λετα: tv ta)T3t are της 
τρώτη; του εχομένου μηνός ατό -της λήώεώς της σαΣέτοτε 
όμως rpo της χαρόοου τουλάχιστον οέχα τίντε ημερών.

CL Εις εραυρετιχάς χεραπώσο:-; Σύνασα: ο Υχοοσγάς -π;, 
■ΒΑνιχής Οτχο*αυ.:ας να αναστέλλη τ- ·ε=οτο=Β:·ς τη» error α- 
σιν της Επτραχής του Χρηματιστηρίου. Η Scaasif.i της ι
σχύος της υχουργιχής ατοτάτεω: χαλορίζεται υχό ταύτης.

7. Αχοσάσε: της Ετττρστής- τοναινβύντος xrrt του Γενιχού 
Κυ&ερνητιχοό Ετόχτου Σύνατα- να Σεαχσττ τ; τυνεϊρίασ:; του 
Χρηματιστηρίου. είτε χρος iviorrtv χεν-λους είτε S:’ άλλον

■ αοάαρόν λόγσν.

8. Η ένατα :ς χα: λήςις ττ»; συνεϊριάτεως άγγελετα: 5ta 
χρώσεως του χώόωνος».

To ap-Spov 10 T?ororo:r?Sev υχό των ΠΧ 19/S4 Αεχ. 
1927 χα: 21/26 Αχρ. 1933. αντεχατεττιίΑη ω; άνω υχό 
του άρθρου μόνου του Β.Δ. 10/21 Αυγ. 1940 rip: τροχο- 
χοιήτεως του άρ&ρου 1θ του Κανστ-υτμοό του Χρηματιστηρίου 
Α-ληνών.

'Aaipov 11

Η ΐιοίχητις του γρηματτ—ηρίου ανστί-Stra: εις εχιτροτήν, 
συγχειμένη/ εχ (χτ/τε) μελών του χρηματιστηρίου. (χατ 
έτος) εχλεγομένων υχό της γενιχής συνελεύσεως ο;β μυττ:- 
α.ής ύηροοορίας.

Τα άχαα ε».λεγέντα μέλη εεαίν εχλέραια εχ νέου.
«Η erTTporr, εχλάςε: εα. -των μαχών αυ,τ-ής. ϊτ’ ατολύτου 

τλευονούηοίας τον τρόεόρον. τον οντττρόεώρτν τ.α: τον τα
μίαν. Συνεοριάζε: ϊε εν αταρτία. ότχ/ ειτ: rosarra τετσαρα 
τουλάχ:ττον μέλη χα: ατοοοοί’ε: χατά τλε:οάηοίαν.

Εν ’.οοώηρία ν:χά η ώηρος του τρεεϊρεύοντβςΐ).

Εν τερτττώτΐΓ -λανόττυ ή ταοατοήσειος μέλους της Ετττρο- 
χης την ·&έττν οουτοό χαταλχιόάνει ο αμέσως εηλαχών χατά 
την εχλοητήν.

«Τα μέλη της Ετττροτής του Χρήματεατηρίΐυ Λύηνών. 
τλη-ί των τ;ρημ2τ:οτών χα: μεα:τών λα;μ£άνθ3θτν εχ του τα
μείου του 7ρηματ·ατηρ·ου εραχμάς τριαχοτίας ϊ:! εχάττην 
ουμμετοχήν των ε:ς τας ουνεϊρεάτεις της .τρετήςυ..

Ετί της α' ταραςμάοου £Χ την ματα-τενεττάραν -ρραταττ.
του άρ-λρ. 8 ταράηρ. 3 ν. 3632 (12.11 =.2).

Η η’ ταράςραοος αντΓχατεοτά5η ως άνω ατό του Β_Δ. 
12'2'2 Ιουν. 1935. το οε Γ<τός «» τη; τελευταίας ταραηρά- 
οου τροοετεόητΓ/ υαό του ΒΑ. 30 Ιου·/./9 Ιουλίου 1938.

Άμόρον 12

Η czr-μ.τή τροσλαμ&ά»ε: -ςραμματεα εμμπόεν. τρόσθ)τ.ον 
εχτός το χόχλο τστ» μελών το χρήμα υεΐ'.ι,μίοο. Ο '*> τω 
•χμηματτττηοίω τνττττάσεσος της —ΟΓχηττής αρχής ««: 
τον τίτλον του ετόττου αρορά την εραρμτ-ή» του ,χαναχταμού, 
α.α: χαταρςώ-ε:. rr: ο:νή ατολύοεως. ε:ς το.υουρχτίον της 
Είν.χής Οιχινομίας raoav rap’ ο'.ουίήτοτε ταράόττεν αυτού. 
Τον ετάττην -τόρμε: χα: ταύε: ε μτομρτός της Ε&·«αής. Ο:- 
χονβμίας, ο:’ ατοράσεως αυτού, ΐημοβιευομένης Γ< τη Ερη-

μιρίυ: ττ,ς Κυόερνηοεως. Η αντιμνσ-υία τούτου χαταάϊλ/μτα: 
γχ του ταμείου του χρηματτατηρίου χα: ΐεν ούνατα: νχ υτερίή 
τα; τριαχοαεας ϊραχμάς μηνιαίως».

. Εαρο==ο.·.ή-5η ως »*ω υτό του ΙλΑ. 17/19 Οχτ. +917. 
Βύ.. χχ; σ>ετ·αεας ororipir; ά»Αρ. 4 ν. 3632 (12: Γ1α. 
χαε 17 ,χα: 30 του ααρτντος Καενοναιριβύ. - · -

' Άσωτον f 4

Η εαετροεσή έχε: αλήρη ε-αυτίαν εεα/εμρίαεως της πε
ριουσίας του .χρηματιστηρίου ερ ότον η Οιαχεμριαος αύτη 
-εν -υαάχεταν. ϊ·.α ρητής εν τω .χα^ον.ομώ εήτεοόοεωμ ε:ς 
την χενιχή .τυνΐλευαιν -των μελών.

Εχτροσωτε! r ττ2 ταυ -αροέερου αυτηρ το χρατματ-ττηοευν 
ιχβπον των άτχααττχών χα: αοετης άλλης αρχής.

ί Παραοέχετα: τη-- ε:ς τε χρηματεοτήριτ- ·ι.Γα;ω·-:, -
χα: · Σιατερ2--εάτχ3Γτ* νέω»-χριβττράρων τεαε αηέών). οχτό; 
των -υταχομίνων ετς την χατηηερίαν · του ap-Sp. 664 - του 
'Π0t>. Νόμ. (8. -Ασ. 1' χατ-του ν. ΑΧΑ’ του 188-7 (τ. 46).

Ορίζει τας ώρας της ενίααεως χα: λήαεως των εε- 
ατ·«γ> α-α: οόνατα.. εις εχτάχτους αερ:οτάτε:ς (να ειατά- 

αη το χλεότιμο του -χρτμοτΓατηρέου χα:) να λαμίάνη ο:υ- 
ϊήτοτε άλ/.α μέτρα, άτερ χρίνε: τύμρωνα rpo; τας αερι- 
οτάϊεις. . .

(Κανο'-ίμ: τα της εχχχλαρίτεως χα: εαοττεύε: .ετί τη; 
έ:εααγωγή; αυτής

Κρίνει .τη αΓεήπ: τ*>- ενλναρμρμμϋ-ων,. επί αναρχ.μι
νών ίιαρερών. ϊιχαιούτα: is rpo; τούτο να ζη.τήΐη rap' 0:- 
ουίήτοτε μοτέτου τη/ τροταγωγήν του χρηαατιττιχβύ έό/.ίου 
αυτυυ. ως χαε τωυ άλλων άιόλίων του 7.αι να εαετάτη 
ταυ τα rpo; εα-ατχο όωτιν τάτης Σταμρττεητήσεως.

Εοο:όάλλε: πτλαρ-/·:χχς ζοενάς. είτινες είναι ααυχϋ.ε:- 
,ο;μός -ατό του .χυτματεττηρ:εν or: ωρ:εμένον χρόνον ίχ-ΰεοες 
των ανομιάτων ετί χίναχες -εν .τη ατόούτη. χα: ατοόολή.ααό 
του χρηματ:ατηρίου.

Hr:-της γ' ταραγράρτ- όλ. νυν όνάτααιν άτ-όρ. 17 ra- 
ράγρ. 2 ν. 3632 (12. Ilaj). Εοτί της ϊ' raραγράααυ ολ. 
βμδρ. 10 τσυ ra ρόντο; Κμνονιυ μ-υύ χα: 6 ν. 3632. Ετί της 
ς' ταροτγράρΓυ £λ. αμ-5ρ. 28 ν. 3632 χα: εττί της ζ' -ττνρυ- 
γοάρσυ Ελ. άτόη. 32 ν. 3632. · -

Άρ-Spov 23α

1. Εντός μηνός αρ τ; ή-5ελε τροχύόε: τερίατωο:; ευ- 
μπληρώτεως χενής -όέαεως χρτματιττού ::α του ο:ορ:~μου 
μετττου ο Γεν-.χός "Κυίερνηττχτς Ετίτροτος' του Χρηματ:- 
ττηρίου Ά·5ηνών. Στα τρττχλήοεως αυτού ϊημοπευομενης 
ο:τ του τιερητίου τε/.τΐου τμεών του Χρη;ματ:ττήοίου Λ-Sr- 
w- χ,α: μ τας τον- ευρέως χυχλερορευτών η.μερηοίων ερη- 

•μερΒων το»-/ Α-ληνών, τύγχανα! rpo; τούτο αυνέλευτ-ν των 
χτηματιττών.

2. Η τρότχλ-ηυτς α/αχτΓ-ούτα: εν τω χύχλω των ουναλ- 
/.αγών του Χρηματιοτηρίου χα το'.χοχολλάτα: tv τω ετω- 
τιρπιώ χα: εηωτερτχώ rivax: της α:6ούτης αυτού.

3. Η Ιηιστίεοττς χα η τστχοχέΰληας ενετγείτα: του- 
ϋ.αχτττο-ν rpo οχτώ ημερών ατό της ορττλείτης ϊ:α τη/ αυ- 
νεορίατιν της ον/ελεύτεως ηυέρας. τη; τελευταίας ταύτης 
μη υτολογ:ζομένης.

4. Εν τη τοταχλτ—ε: τρίζε τα ο νουος. η χρονολογτα χα: 
η ώρα της τυνεορ-.άτεως της οννελεύτεως.

5. Ατταλ.Γττ/τα της ςυνελεύτεως. α) ο: χαλαττερού- 
ντες τη/ χατά το άρ-5ρ. 2-5 του ταρά/τος χανον.τμςύ ουν- 
ϊρομήν αυτών. £) ο: τελούντες εις χατάττατ:-/ Σιχ-λεσιμότη- 
τος. γ) οι τιλούντες ε:ς χατάττατ:-/ αϊα/αμίας εχτληρώ-

. σε ως των χρημ ατττ-τητ: αχώ-/ τυ-/ αλλαγών των ’ χα: Ϊ1 ο: 
τελούντο ς ατό τροσωρτ/ή/ χτΰ/.ττττ/ ή ατοχλα:ομά/ εχ του 
γρηυ αττττηρίου.

'6. Π Ear των ο:χα·μμμένων να μ-ταορ/ωτ: της τυνελεύ- 
εεως ζρημχτ·ατών ατοττέ/.λετα:. υεό της Εαοτεοτής του 
ΧρημβΤΓΤτηρίου εις ΤΟ-/ Γεν:χόν Κυόερνητιχύ·/ Ετόττη·/



τννλαχεττον τρο τεντε ημερών ατό της οριτθείτης ο:α την 
τν/έλεντεν ημερ ας. U τίναξ ούτος εγχρενόμενος arc τον Γε
ν nurv Κνθερνητεχού Ε/τοττον τοεχοχολλάτα: αυθημερόν εν
τω ετωτεριχώ χα: εξωτερ>χώ τίναχ: της ανθούσης τον
Χρηματεττήρεον. Γΐαον ένττατες χατά τον ως άνω τόναχο: 
δέον va νετοίλη-θή ετ: ατοοεεξ:·. = :; το Γραοείον Κνοερ- 
/ητιχής Ετϊττε: ας τον Χρηματεττηρ ίου το όρχτύτερον εντός 
58 ωρών ατό ~ί; τοτχοχολλήχεως. άλλως ιόν*! αταρβίε-
».TS >.

Ο Γενιχός Κνθετνητεχός Βτότττρ; ελέγχων τ2ς ντοδβλ- 
λομένας ενττάτεε; κατάρτιζε: τον . ορεττεεχάν τ ένοχα των 
ΐεχαεονμένων όπως μετατχωτ: της χννελεύτεωζ χρηματε- 
ττών. όττ:ς τοεχοχολλάτα·. -/.ατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

7. Μεταόολή τον χ,ατά την τροηρουμένη/ ταράγροοον 
καταί τετθεντος ορεττεχού τίναχος των όεχαιονα/ένων συμμε
τοχής εες ετυνέλεντεν... ενεργείτα; χάνον εά, μεταγενεττέρω; 
-.ροκύ'ΰη τ·.. των εν τα: αγρ. 5 τον. τιράντος άρθρον α·Ό- 
ρεροαένων λόγων.

Άρθρον 23-ρ

1. Ο Γενεζόες Κνόερνητεχος Ετόττης τροεορεύεε της ~ν·/ε- 
λεύο*ως. ερορε-νε: της εκλογής, ετείαλλεε τη·/ τάξε·/ χα; 
χοεθαρέζε: εχάττοτε τχτχ/ δυνατήν λεττομέρεεαν δεα τη·/ εύ- 
pi/θμον διεξαγωγήν της οπνείρεας.

Karra τη·/ χν/ιδρίατεν Βύνατα: να ταρίτταταε ως αντετοό- 
αωτος τον 1 τονργεεον Εθνικής Οικονομίας ανώτερος ντάλ- 
ληλος αυτού οριζόμενος ντό τον Ττονργού Βθνεχής Οικονο
μάς.

2. Ο τρόεορος της τν/ελεύτεως εχλέγε: δύο χρηματιττας 
ως ψηςολέχτας οίτενες εχτελοόσ χαε χρέη γρα: ιματέως.

3. Η τυνίλεμτ:; θεωμείτα: εν ταρατία όταν ταρίττατα: 
το ήμε=ν τλέον ενός τον τννάλον τον αρε-θμού των θεωρεσμέ
νων χρηματεττών. ταραλειτομένων των τρσχυττόντων χλ α
τμήτων. Εάν Or/ εχετενχθή χταρτία τνγχαλείταε εχ νέον 
η οτίνέλτνοτς εντός δέκα ημερών της τχετεχής ττροτχλήτεως 
δημ,ατεενομένης χατά τα ανωτέρω τρο τέντε ημερών τειο της 
συνεδρίας. οτότε θεωρεετα: εν ετοκρρτία οιοτδήτοτε χαε εάν η 
ο αρεθχός των τχοετταμένων χρηματιστών.

Κατά τη·/ εταναληττεοεήν σννβλεντ:·/ ετχύε: ντοχρεωτεχώς 
ο ο να την τρωτήν τννέλεντεν χαταρτετθεες τνμοώνως τςρος 
την τα;. 4 το τροηγονμένου άρθρου τίναξ.

4. Δικαίωμα θήτου κατά την τννβλεαεν έχουτ: ετάντες οε 
χατά την εοαρ. 6 τον τρετηγομόνου άτθρου χεχτημόνοε δτ- 
χαίωα,α συμμετοχής. τηρούμενων χαε των διατάξεων της τα- 
ρατγράσον 7 τον αντο άρ^ρο.

5. Ή εάηρορορτα εεναε -χιβΤΓχή εταε ϊια έηρτοϊελτεό.
Η οεναγραετή εν τω ώητοϊελτεω μίεαττών τλεεόνων των χε- 

νών -αώτχων χρητχατεττών ή η σ/αγτατή μεσετών μη ατοάαλ- 
7νάντων αετητεες χαάεττά το ί/ηροϊέλτεο-/ άχορον ως ~ος 
τους τλέον αναγρατομένονς ή τονς μη ντοίαλόντος αετήτεες.

6. Εν. τω·/ ντο-ίηρε'ων ·$εωρε!ταε εχλεγεες ο λαίών εν τη 
εοΓ/ε/χύτ:: τας τερεετεοτίρας 4τ,©«/ς.

Εν ετερεττώτεε ετοψηοέας η εχλογ-ή ετ-.ογχσνεται ϊεα χλη- 
ρώσεως. ενεργοομώνης χατά την οτή-/ j-JwApiectv.

7. Δε’ εχαεττην τανέλχι/τεν τνντάττεταε τοοχτεχόν χαταγω- 
ροώχενον ε·/ εεόεχώ 6ε&λεω τρετχτεχών ονελχότεων τοο Χ?ΤΓ 
ματεττηρεοο χαε οεεογραβόμενο·/ -ιντό τοο τροείρεύοντος χαε 
“;α·χ·χατέω//.

Αντέγραώον τω·/ Tpar/.τετχών οτοόεέλλεται εντός εεχοοε 
τοττάρων ωρών ντό τον Τενεχον Κνόερνττεχον Ετόττον εες 
το ντονργεεο·/ Ε-5·/εχής Οεχνομεας.

Άρθρο·/ 23γ
' "1: G Γενεχός Κοίερνητεχός Επόττης ϊ:α ετρντχλήτϊω; 
αντον χ/αχοενομτ/ης εν τω χνχλω τοτ- ον/αλλα-ών το 
Χρημάτεατηρόον χαε τοεχετχολλον·χέ·/ης εν τω εοαττερεχώ ιτ. 
εξωτερεχώ τε'να·/.: της αεθοντης τον Χοηχατεττηρέον. τρο- 
τχαλι' τοος 6α>λομ·νονς εν των >χεαετών τον Χρηχατεεττη- 
ρε’ον να ντοίάλωτε·/ αίτηαεν τρος ϊεορεομό εις τας χενάς
Οέαεες των χρηματεττών. Η ως. ά/ω τρόοχληαες ενεργεεταε

• _ ' : -V.- -·: ’· ■ - ’Vo- -·-■ t..

οζνττ/ρονως -χε την τροιχ/.ηο·.·/ ονεΛϊναεως των '/ρηχα- 
τεττών η εν αχτή όε τροθεο./έα τρος ντοίο'/χήν των αετή- 
οεων λήγει 48 ώρες το όραοντερον τρο της ορεσλεεοη; ο·.α 
την τννέλεναεν ηχέρας. Αε αετήτεες ντο&άλλονταε εες το 
έ εαοεεον Κνόερνητεν.ής Ετοττείας ετ; ατοοείαε: εμααενοό- 
Οτ την χρονολογάα·/ χα: ώρχ/ ετετότεως.

2. Ο τεναΐ των εμτροαθέτως ντοοαλλόντων αετήοεες με- 
οττών ανοκατατα; ανάημετσν ετιμιΆία τον Γενιχον Κνόερ- 
νητιχον Ετόττον εν των ετωτερχχω xat εάωτεχεχώ τενχχ; 
της αεθοόαης αννα/έ/.Χ'ών τον Χρτματεττηρίον 24 ώρες 
τε: της Σν/ελεντεως. .

Το άο-Soo 23α. 23ό χα; 23" τοοαετέθηοαν ντό τον Β.Δ. 
της 2/6 Ανγ. 1940.

Άρθρο·/ 26

αΐ. Οε χαρά τω* Χρηματεατηρεω οεορεπόμενοι χρήματετταί 
χαταόά/θχνοεν εες το Ταμείο·/ αντον ερ' άτας χαε τρο της 
αναλήθεως των έργων των οραχμάς οερχελίας ως ίεχαίωμα

2. Π ας χρηματεττής ντοχρεονταε εες την χαταόολήν ow- 
ορομής εες τ: Χρηματεττήρεον ανερχομένης εές τίοτττόν Ινό 
των νομίμων μετετεχών τον οεχαεωμάτων ετε ‘των ταρ αντον 
οαχαττομένων ανναλλαγών ως χαε ετί των νομίμων ϊεχαεω- 
μάτων τον ετί μεταίείάοεων ονομαατεχών μετοχών ατό 1ης 
Ιαν. 1937 χα; εοεςής.

Ως χατώτατον ofiov ετητίας αννορσμής ορίζετα· το τοοέ·/ 
των ίραχμών τρεαχοοιων.

3. Το ως άνω τοτοατό·/, τροχεεμένον μεν τερ: μετετεχών 
::χ.αεω;χάτω·/. χαταόάλλεταε εες το Ταμείο·/ τον Χρηματεατη- 
ρίον οεα χαταατάαεως τροααρτωμένης ετί των εες τον Κυέερ- 
νητεχόν Ετόττην ταραοεόομένων τεναχεόίων. τροχεεμένον δε 
τερέ των οεχαεωμάτων εχ μεταόείάτεων ονοματτεχών μετο- 
χ(·)·/. χαταόάλλεταε εες το Ταμείο·/ Εχχαθαρίαεως χατά την 
εες αντό τροτχόμετεν των τίτ'/.ων.

4. Η Ετετροτή τον Χρηματεατηρίον υτοχρεονταε ότως 
γ·/οιττοτοεή ι-~ραοως τονς τυχόν χαθνατερονντας την χατ2- 
όολήν της τννόρομής των χρηματεατας εες τον Κνόερνητεχόν 
Ετόττην. όττες ντοχρεονταε να αταγορενη την εν τω Χρημα- 
τ-.ατηρίω είαοοον εες τονς χρη-χατεατάς τοντονς χαε τονς αντε- 
χρνστάς των.

5. Ο: χαθνατερετνντες τη/ τρος το Χρηματεττήρεον rw- 
όρομήν των χρήματυταί ττεροννταε τον δεχ.αεώματος τνμμε- 
τοχής εις τας Γενεχάς Σννελεότεες των μελών τον Χρημα- 
τεττηρίον».

Άρθρον 28

«1. Πάετα Ανώνυμος Εταιρεία, ής οε τίτλοι εετοτγονταε 
τρος οεατραγμάτεντ:·/ εν τω Χρηματεατηρίω. χαταόάλλε: εες 
το Ταμείον αντον ερ’ άταΞ χαε τρο της ενάρςεως της οεα- 
τραγμεττενσεως των τίτλων αντής ίεχαίωμα εισαγωγής, ορε- 
ζόμενον εες τοαοττόν 0.23 ο/οο. μη ό'ννάχινον να ντερόή ετε 
εχάττης εεταγωγής το τοαό·/ των ορχ. 2.000 χαε ντοκ,σγεζό- 
μινον ως ετής:

α) Π poxirxr/ov τερί εεταγωγής μετοχών ετε τον τν/ολε- 
χον τοτον των μετοχεχών χαε ατοθεματεχών χεοαλαίων της 
Εταιρείας, δ; ετε εεταγωγής μετοχών τροερχομέ-χ/ν·/ χρ αν- 
τήτεως χεςαλαίον ετ; τον τοτον. ότερ εχτροτωτοντεν at εε- 
ταγόμενα: νέα: μετοχαί τολλατλατ;αζόμενα: ετ: τη/ τιμήν 
εχδότεως χυτών χα: γ) τροχεεμένον τερ! εεταγωγής ομολο
γιών ετί τον τν/ολεχον ανετοολήτον ντολοίτον της ονοματτ.- 
χής αξίας χυτών.

2. Α: τρος το Χρηματεττήρεον Α-νηνών ττνόρτμαί των 
Ανωνύμων Εταερεεών. ων ο: τίτλο: εγέ·/ο·/το δεχτοί τρος δ·.α- 
τραγμάτενς:·/. .χαθορίζοντα: ατό- της δημοχ.ρύσεως τον ττ- 
ρόντος χαε ερ’ εξής χατά τρίμηνον εις:

α) Ποτοττόν 0.10 ο/οο ετ’ ότον η αξία τών «τηγμίνων 
τίτλων δε·/ ντερίαίνεε το τοτόν των ϊραχ. 200.000.000.

ρ) Ποτοττόν 0.07-5ο/οο ϊεα το μεταξύ 200.000.001 έως 
500·.000'.000 Γραχμών "tow. · . ::ν. ·.. ή:.·



— 14 —

γ) Ποτεετόν 0,050 o/eo ota tc μεταξύ 500.000.001 «ως
1.000.000.000 εραχμών ποσόν.

:) Ποτεατόν 0.040 ο/ο; εια το μεταξύ ί .OOO.OOCt.OOl 
έως 3.000.000.000 δραχμών πεαόν.

ε. Πεεεετέ, 0.030 ο/οο δια τ; μεταξύ 3.000.000.001 
έω; 5.000.000.000 δραχμών ποσό\.

στ '· Ποαοστόν 0.025 ο/οο δια το μεταξύ 5.000.000.001
έως 20.000.000.000 δραχμών sm;v.

"} Π εσεετέν 0.020 ο/κ ::α τ; αέραν των 20.000.000.001
δραχμών αετόν.

η) Τ: κατώτερον όρεον της κατ’ ανωτέρω τρ·.μην:αίας 
συνδρομή;. ορίζεται εις δραχ. 12.500.

Η αξία των ε:αηγμένων τίτλων, εε’ ήν ισιολογιζςντα τα 
ανώτερε·/ αεαεατα. αρεν.ύατει ως γινόμενον του αρίνμεύ των 
εισηγμένων μετοχών ή ομολογιών έκαστη; Εταιρείας ειτί την 
μέ-ην τιμήν τον τελευταίου μηνός του προηγουμένου τριμήνου.

'■>) Δια τεν κανίειεμόν της αρώτης τριμηνιαίας συνδρο
μή; των νεεεισαγεμένων τίτλων, τα ως άνω ποσοστά υπολε- 
νίλ--τα: επί της τιμής εισαγωγής.

ι) Κατ εξαίρεσιν η Β$ν:κή Κτηματιχή Τράπεζα τη; 
Ελλάδες δια την εισαγωγήν ν.αι διαπραγμάτεοσιν των υπ’ 
αυτής εα.διδεμίνων ομ.ολογιών εν γένει, ανεξαρτήτως χχτη- 
γερια;. ποσού κα: νεμίσματες, ν.αταίά/.λει ετησίαν συνδρομήν 
εν. δραχμών 10.000.

ια) Λι ομολογία: δανείων του Ελληνικού Δημοσίου και 
των Νομικών Π ροτώττων Δημοσίου Δικαίου απαλλάσσονται 
του δικαιώματος εγγραφής κα: πάση: συνδρομής.

ι?) Ως μέση τιμή τουν διαφόρων ας ιών δια τον υπολο
γισμόν των τριμηνιαίων συνδρομών λαμβάνεται η υπό της 
Στατιστικής Υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου εςευρισκομένη 
τοιαύτη γπ! τη βάσει των ημερησίων τιμών κλεισίματος ε- 
κάστης αξίας. Ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η εις την 
ειδικήν στήλην του Ημερησίου Δελτίου αναγραφόμενη τιμή 
γενομένης προσφοράς δι’ αγοράν ή πώλησιν. ελλείψει δε 
τοιαύτη.ς, η τελευταία τιμή συναλλαγών επί προθεσμία και 
τοιαύτης μη σημειωθείσης. η τελευταία τιμή συναλλαγών 
τοις μετρητοίς. Ουδεμιά.ς των ως άνω τιμών σημειωθείσης 
λαμβάνεται η τιμή της στήλης προηγούμενης συναλλαγής».

Το άρθρο 2S αντικατεστάθη ως άνω, διά του άρΟρ. 2 
11.Δ. της 7/15 Ιουν. 19-57.

Η ποιο. 2 τροποποιηθείσα. διά του Β.Δ. 118 της 19 Iαν/ 
3 Φεβε. 19/0 (ΦΕΚ Λ' 32). ετροποποιήθη εκ νέου ως άνω, 
διά. του Π.Δ. (328 τη; 19-27 Σεπτ. 1975 (ΦΕΚ Λ' 206).

«5. Η Δημοσία Επιχείρησε Ηλεκτρισμού διά τας ήδη 
εισηγμένα; και εφεξής εισαγομένας προς διαπεαγμάτευσιν 
εν τω Χρηματ.οτηρίω Ομολογίας ενός έκαστου των υπ' αυτής 
εκδιδομένων δανείων καταβάλλει από 1ης lav. 195S εφ’ άπχ- 
μεν ποσόν δρχ. 2.000. κατ’ έτος δε συνδρομήν, υπολογιζό
μενη·/ επί του αθροίσματος το/ν καθ’ έκαστον δάνειον γινο
μένων του αριθμού των εισηγμένων εις το Χρηματιστής·.ον 
ομολογιών επί την μέση·/ τιμήν του προηγουμένου έτους ή 
την ονομαστικήν αξίαν των νεοεισ—ομέ/ων ομολογιών και 
χεώεριζεμένην ε·.; ποαοετόν 0.1 ΟΎοε διά τα μέχρι 500.000.000 
τμήμα κα: Ο.Οο'/οο δ:ά τ; άνω των 500.000.000 τμήμα των 
εν λόγω αθροίσματος».

Η παρ. ί! προσετέΟη όυνάμε: του Β.Δ. της 29 Μαΐου/ 
18 low. 19·λ0 και διουρΟώΟη ί5·/νά.μςι ΔιορΟώσεως Ιΐμαρτη- 
μένων δημοσ:ενΟείση; ::: τα υπ’ αειί). Λ' 146 τη: 24 Ιουλ. 
1939 Φ.Ε.Κ.

«4. Α·. διατάξεις της παρ. 51 εφαρμόζονται κα: επί των 
από 1ης Νομ. 1965 εισηγμένων κα: εφ’ εξής εισαγομένων 
προ; διαπεαγμάτευσιν εν τω Xρη·χττ:στη;ίω οιιόλογιών του 
* >ργα·/·.σν.ού Ί η/.επικ<>:·/<·ιν /.'ιν Ελλάδοε·».

Η παι. 4 ποοσετέθη δ:ά του Β.Δ. 181 τη; 10 '20 Μαρτ. 
1969 (ΦΕΚ Λ' 51).

Άρθρο·/ 32
Εκτος των ήδη εγ,-εγρχμμένων εις το επίσημον δελτίον 

ας ιών. ουδεμία άλλη δύνχτχι να εισαχ&ή αν μη πρότερο-ν 
εκπληρώση τους εξής όρους :

α) Υπο του διοικ. συμβουλίου της Εταιρείας, ήτις ζητεί 
την εισαγωγήν των τίτλων αυτής, οιττευθύνεται αίτησς 
προς την επιτροπήν, έ/ουσχ συννη μόνον ένα τίτλον ακατάρ
τιστο·/ της εισαχθησομέ/ης μετοχής ή ομολογίας, ως και το 
καταστατικόν της Εταιρείας εγκεκριμένο·/ δια Β. Δ τος.

β) Εν τη αιτήσει δέον να αναγράφονται ο αριθμοί των 
εκδοθέισών ομολογιών, ων ζητείται η εισαγωγή. Εν περι- 
πτώσε: μεταγενεστέρας εκδόσεως μετοχών ή ομολογιών
δέον να κοινόίτοιήτα: τούτο υπό της Εταιρείας, κα: να δί- 
δητα: σημείωσις των αριθμών των εκ,δοθεισών νέων μετο
χών ή ομολογιών κα. να καταβάλλωντχι τα επί τούτων σχε
τικά δικαιώματα, συμφώνους τω άρΟρ. 28.

γ) Δέον να ή καταβεβλημένο·/ (εις χρήματα το έ. τρίτον 
τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου).

Ο: ανωτέρω όρο: κα: ο: εν άρθρ. αφορώσιν εις τα; ημε
δαπά; Εταιρείας. Τους όρους δε της αναγραφής τίτλων Ε
ταιρειών ων η έδρα είναι εκτός του κράτους κανονίζει εκά- 
στοτε η επιτροπή.

ΓΙρβλ. νυν άρθρ. 17 και 35 παράγ. 3 X. 3632 (12.Πα.2) 

ΆρΟρον 35

Συναλλαγαί διεξαγόμενα·, εν τω χρηματιστηρίου εισ: δια
πραγματεύσεις και συμβάσεις, είτε τοις μετρητοίς. είτε επί 
προθεσμία, είτε υπό αίρεσν (δια δώρων). επί δημοσίων χρεω- 
γράφων και επί μετοχών κα: ομολογιών ανωνύμων Εται
ρειών. ουσών. ήδη εισηγμένων εν τω δελτίω του χρηματι
στηρίου. συμφώνους προς το εν αρθρ. 28 κα: 32 διατασσό- 
μενα, ως και επί του εξωτερικού συναλλάγματος και επί 
νομισμάτων χρυσών ή αργυρών.

Βλ. ήδη άρΟρ. 15 και 16 X. 3632 (12.Πα).

ΑρΟρον 36

Λι διαπραγματεύσεις γίνονται δια δημοσίας εκφωνήσεως. 
συναθροιζομένων των μεσιτών πέριξ του ’κύκλου. Δεν επι
τρέπεται το προσεγγίζειν εις τον · κύκλον ειμή μόνον εις το 
μέλη επομέ/ως απαγορεύεται τούτο και εις τους συνδρομη- 
τάς και εις τους αντικρυστάς. Συμβάσεις μη γενόμεναι εντός 
του χρηματιστηρίου- και κατά τας εργασίμους ώρας'δεν 
αναγνωρίζονται υπό της επιτροπής. Επι δε των. συνομολο- 
-•ούντων τοιαύτχ; επιβά/λσ/ται ποιναί. κατά τη·/ κείσιν αυτή

■ Βλ. ήδη.άρΟρ. IS X. 3632 (12.Πα).

ΆρΟρον 3/

Πάσα πεότχσις αγοραπωλησίας επί προθεσμία ή υπό 
-αίρεσ.ν (δια δώρου), εκφωνουμέ/η υπό μέλους του χρημα
τιστηρίου και γινόμενη δεκτή υπό ετέρου, αποτελεί οριστι
κήν σύμβασιν υποχρεωτικήν διά τους συμβληθέντας και πα- 
ρέχουσαν αμέσ<υς το δικαίωμα της ζητήσεως. προς εξασφά- 
λ’.σ'.ν της πράξεως.' αμοιβαίας εγγυήσεως. καταβαλλομέ- 
νης είτε εις χρήματα είτε εις χρεώγραφα. εκ το>ν εισηγμέ
νου·/ εν τω χεη άχτιστη ρίω.

Η καταβολή της εγγυήσεως είναι υποχρεο/τική κατά πά
σαν μεταβολήν τ<·υν τιμών. επερχομέ/ην μετά την αρχικήν 
συνομολόγησ.ν της πράξεως.

11 εγγύησις ορίζεται εις 30ο επί των εθνικών χρεωγρά- 
φων και των μετοχών της Εθνικής Τρεεπέζης .7®0 επί των 
άΰύ.ων .τραπεζικών και σιδηροδρομικών αξιών,, .και .12?ο 
επί των . μετά}λευτικών και λοιπών αξιών..

At εγγυήσει: κατατίθενται παρά τω τάμείω που χρημα
τιστηρίου.

Βλ. ήδη άρθρ. 20 X. 3632 (12. Πα).'



— 45 —

Άρθρον 39
Τα δώρα των υττό αίρεσ.ν πράξεων πληρώνονται τοι: 

μετρητοί;, το πολύ εντός 24 ωρών Ιεκτό; διαφόρου συμ
φωνία; ).

Βλ. ήδη άρθρ. 2(J X. 3632 (12.11α).
Άεθρον 40

Πάσα εττί προθεσμία πράξις συνεπάγεται την υποχρεωσιν 
της παραδόσεως από μέρου; του πωλητου των πωληθεισών 
αξιών και της παραλαβής αυτών από μέρους του αγοραστού 
μόνον κατά την ημέραν της λήξει»;. ήτοι κατά την εκκαθά- 
ρισιν (του μηνός). επί καταβολή του συμπεφωνημένου αντι
τίμου.

Βλ. άρθρ. 47 του παρόντος και άρθρ. 20 Ν. 3632 (12.Πα).
ΆρΟρον 43

Πάσα διαφορά πηγάζουσα εκ τι«ν ημερησίων διακυμάν
σεων των τιμών οιασοήποτε αξίας είναι εντός της ημέρας 
απαιτητή υπό-του δικαιούχου, ο δε οφειλών αυτήν υποχρε- 
ούται ή να πληρώση αμέσως αυτήν, επί τη βάσει της τρε- 
χούσης τιμής, ή να υπόδειξη αντίκρυσμα. ή να εξοολήση δια 
παραποαπήε. αιεστήε τ<·> δικαιούχω.
- Βλ. ήδη άρθρ. 20 X. 3632 (12.11α).

Άρθρου 44

Εις την πράξιν της παραπομπής λχμβάνουσι μέρος τρία 
πρόσωπα: α) ο προτείνων αυτήν, όστις λέγεται εκχωρητής 
(ο Α) β) ο αποδεχόμενος αυτήν, όστις λέγεται εκδοχεύς 
(α Β) και γ) ο εις όν γίνεται η παραπομπή τρίτος (ο Γ) 
όστις λέγεται εκχωρηθείς. Τηρούνται δε οι επόμενοι όροι :
1) Όταν υπό του ενός των συμβα/ύ.ουένων πρόταξή αντί- 
κρυσμα. ο έτερος υποχρεούται να δεχθή αυτό : α) εάν συμ- 
πίπτη διά του εκχωρηθέντος (του τρίτου) να πραγματοποι- 
ήται ο συμψηφισμός και β) εάν ο εκχωρηθείς (ο Γ) συ- 
ναινή εις την παραπομπήν και αποδέχεται αυτήν. 2) Ο εκ
δοχεύς (ο Β) οφείλει εντός της συνεδριάσεως να συνεννόησή 
μετά του εκχωρηΟέντος (του Γ) και να κανονίση την εκχω- 
ρηθείσαν σύμβασιν. 3) Εάν ο εκχωρηθείς (ο Γ) δεν δυνηθή 
εντός της άνιοθ: προθεσμίας είτε να δώση ασφάλειαν είτε 
να υποδείξει έτερον αντίκρυσμα ή παραπομπήν, ο εκδοχεύς 
(ο Β), ειδοποιών περί τούτου αμέσως τον εκχωρητήν (τον 
Α), διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτού απέναντι του 4) 
Παν αντίτιμον λαμβανόμενον υπό του εκδοχέως απέναντι 
παραπομπής συνεπάγεται την απαλλαγήν του εκχωρητού 
από πάσης περαιτέρω ευθύνης.

ΆρΟρον 45

Ot κατά τα ανωτέρω γινόμενοι καθ σκαστήν συμψηφισμοί 
παραπομπχί. και αντικρύσματα διεξάγονται συνερχόμενων 
εν τη αιθούση του χρηματιστηρίου των μελών αυτού ή των 
αντικρυστών αυτών.

Άρθρον 47

Αι εκφωνούμενα', και δεκταί υπ’ άλλου γινόμενα', προ
τάσεις χωρίς να ορισθή αν ο προτείνων εννοεί αγοραπωλησίαν 
τοις μετρητοίς ή επί προθεσμία, λογίζονται ως συνομολο- 
γηθεσίαι δια το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Απαγορεύονται συναλλαγαί δι άλλον μήνα εκτός του τρέ
χοντος, (εξαιρέσει των εν άρθρω 52 οριζόμενων ημερών.) 
Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται οι επί δώρω πρά
ξεις και οι επί συναλλάγματος και νομισμάτων.

Ως τρέχων μην εν τη α' παραγράφω δέον να λογισθή η τέ- 
χουσα δεκαπενθημερία κατόπιν πης τροποποιήσεως του 
άρθρ. 48 του Κανονισμού, εν δε τη β' παραγράφω η τρέχουσα 
χρηματιστηριακή λήξις. Το εντός ατονούσιν, ότε του άρθρ. 
52 αντικζτασταθέντος δι’ ετέρου ασχέτου προς τας πρώην 
διατάξεις αυτού.

ΆρΟρον 48

«1. Η εκκαθάρισις των επί προθεσμία αγοραπωλησιών 
χρηματιστηριακών πραγμάτων συντελείται δίς του μηνός 
διαρκεί δε την τε/.ευταίαν εργάσιμον ημέραν εκάστης ημε
ρολογιακής δεκαπενθημερίας και τας δύο πρώτος εργασί
μους ημέρας της επομένης τοιαύτης.

2. Εκ των ως τριών ημερών της εκκχθαρίσεως χρή
σιμο πο ιο ύνται η μεν πρώτη και δεύτερα δια την σύννψιν 
των συμβάσεων μεταφορά;. η δε τρίτη δια την παράδοσιν 
και παραλαβήν των χρηματιστηριακών πραγμάτων και 
καταβολήν των διάφορων».

.V; παράγε. 1-2 ετεθησαν εις αντικαταστασ.ν των πρώην 
παραγρ. 1 - 3 υπό του Β. Α. 14/22 Οκτ. 1937.

«2α. Κατ’ εξαίρεσιν εφ’ όσον ήθελε απαγορευθή η διε
νέργεια συμβάσεων μεταφοράς η εκκαθάρισιε των επί 
προθεσμία αγορχπιυλησιιόν χρηματιστηριακών πραγμάτων 
Οα συντελείται άπαξ του μηνός θα διαρκή δε τας δύο τελευ
ταίας εργασίμους ημέρας έκαστου ημερολογιακού μηνός 
ημέρας έκαστου ημερολογιακού μηνός και τας τρεις πρώτας 
εργασίμους ημέρας του επομένου τοιούτου.

Η παρ. 2α προσετέθη δια του Β.Α. 12 12 Ιουν. 1951 
πεεί συυπληοώσεω: του άεθοου 48 του Κανονισιχού του
Χ.Α.

3. «Η βεβαίωσις των αγορών -ή πωλήσεων επί δώρω ή 
διπλασιασμώ γίνεται την τελευτχίχν εργάσιμον ημέραν 
εκάστης Ιδθημερίχ; 5' λεπτά προ της λήξεως της πρωινής 
συνεδριάσεως. Ουχ’ ήττον όμως, π/.ην αντιθέτου ρητής 
συμφωνία;, ο δ ίδιον το δώρον ή ο κεκτημένο; το δικαίωμα 
του διπλασιασμού δικαιούται οποτεδήποτε, διαρκούση; της 
προθεσμίας δι’ ήν η συναλλαγή συνήφθη. να δηλώση εις 
τον α-ντισυμ.β/.ηθέντα την βούλησιν αυτού περί εκτελέσεως 
της επί δώρω αγοραπωλησίας ή περί ενασκήσεως του δι
καιώματος. διπλασιασμού, οπότε ο αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται εις εκτέλεσιν της συναλλαγή; κατά την αμέσιος 
επομένην της δηλώσεως χρηματιστηριακήν εκκαθάρισιν».

ΤροποποιηΟέν υπό του 1Ϊ.Α. 25/3(1 Ιουν. 1920, αντικα - 
τεστάθη ως άνω υπό του ΓΙ.Λ. 2/13 Λυγ. 1929.

ΆρΟρον 49

«Αι τιμαί συμψηφισμού ορίζονται υπό της επιτροπής 
του χρηματιστηρίου κατά την τε/.ευταίαν εργάσιμον ημέραν 
της Ιόθημερίας, επί τή βάσει των εν τώ δελτίω της ημέρας 
αναγρχφομένιυν τιμούν αγοράς και πωλήσεως της πρωινής 
συνεδριάσεως. και τοιχοκολλώντχι αυθημερόν εις εμφανές 
μέρος της αιθούσης του χρηματιστηρίου».

Τροποποιηθέν υπό των Α/των της 25/30 Ιουν. 1920 και 
22/29 Ιουλ. 1927. αντικχτεστάθη ωε άνω υπό του Π.Α. 
2/13 Αυγ. 1929.

ΆρΟρον 5S
«1. Η λήξις τη; συνεδριάσει»; κηρύσσεται υπό του ε

πόπτου.
2. Εξαιρέσει των χρηματιστών, των μετοχών και των αντι- 

κρυστών, άπαντες οι λοιποί εξέρχονται της αιθούσης του 
Χρηματιστηρίου.

3. Ο επόπτης μετά την λήξιν της συνεδριάσει»; προβαίνει 
εις τον καταρτισμόν του χρηματιστηριακού δελτίου τιμών, 
τη βοήθεια των παρισταμένων χρηματιστών.

4. Επί τη εκφω ,ήσει υπό του επόπτου εκάστου των εν τω 
δελτίω αναγραφόμενων χρηματιστηριακών πραγμάτων, οι 
χρηματισταί εξακριβούσι την τιμήν, κατωτάτην και την της 
τελευταίας προ της λύσεως της συνεδριάσει»; συναφθείσης 
συναλλανής, και ανακοινούσι ταύτας ει; τον επόπτην.

5. Εάν οι παριστάμενοι χρηματισταί θεωρούσιν ανακρι
βείς τας ερευνηθείσα; τιμάς, υποβάλλουσιν αυθωρεί αντιρρή
σεις προς τον επόπτην, προσάγοντες, προς απόδειξιν των ι- 
σχυουσών τι»ν. τα σημειωματάρια αυτών.

6. Ο επόπτης κρίνει εκ τι»ν ενόντων επί των αμφισβητή
σεων και καθορίζει οριστικώς την τιμήν. Η ούτω καθορι- 
σθείσχ τιμή είναι η οριστική, ήτις αναγράφεται εν τω Αελτίι».

7. Αι τιμαί καθορίζονται επί τη βάσει των γενομένων κατά 
την διάρκειαν της συνεδριάσεως συναλλαγών. Μετά την λύσιν 
της συνεδριάσεως ουδεμία επιτρέπεται σ/νχλλχγή, ούτε λχμ- 
βάνετχι υπ’ όψιν.

S. Επί χρεωγράφων εφ’ ων ουδεμία εγενετο διαρκούση; 
της συνεδριάσει»; συναλλαγή σημειούται η τελευταία τιμή 
της πρωινής συνεδριάσεως της εγγύτερας ημέρας καθ’ ην 
εγένετο η συναϋά/αγή. Εις την το'.χύτην τιμήν σημειούται
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η ημερομηνία της συνάφεως της εν λόγω συναλλαγής.
9. Εν η περιπτώσει εγένετο εν τω κύκλω προσφορά αγοράς 

ή πωλή-σεως χρεογράφων. χωρίς να γίνε', αποδεκτή η τιμή 
αυτή της προσφοράς. είτε —ρόκειτα'. περί χρεογράφων εφ’ 
ων ουδεμία συναλλαγή είτε πρόκειται περί τοιούτων εφ’ 
ων συνετελέσθη σ-υνχ>λ.αγή. αναγράφεται εις ειδικήν στήλην 
του δελτίου —ροσημειουμένου του γράμματος Α. Διά προσφο- 
ράν αγοράς, και Π διά προσφοράν πωλήσεως.

10. Εάν διαρκούσης της συνεδριάσεως. ουδεμία σύμβασις 
εγένετο επί συνα/,λάγματος. ουδέ εξεοωνήθη τιμή αγοραστών 
ή πωλητών. επ’ αυτού, καταχωρούνται εν ιδιαιτέρα στήλη 
του δελτίου, μετ’ απόφασιν της επιτροπής, αι τιμαί των κυ- 
ριωτέρων συναλλαγμάτων εκ του μεσημβρινού δελτίου της 
Εθνικής Τραπέζης».

Τροποποιηθέν υπό τω / Δ των της 9 13 Δεκ. 1921 και 
22/29 Ιουλ. 1927. αντικατεστάθη ιος άνω υπό του Π.Δ. 
19/24 Δεκ. 1927.

Άρθρον 65

«1. Τα μεσιτικά δικαιώματα των χρηματιστών επί αγο
ράς ή πωλήσεως. τοις μετρητόίς ή επί προθεσμία, πάντων 
εν γένει των χρηματιστηριακών χρεο/γράφων ορίζονται επί 
τη βάσει της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής ως 
ακολούθως :

α) διά το μέχρι των δρχ. 1.000.009 ποσύν. εις ποσοστόν
1 °/1 /Οι

β) διά το από των δρχ. 1 .(*00.001 μέχρι των δρχ.
3.000.000 ποσύν. εις ποσοστόν 0.7Γ) %.

ν) διά το από των δρχ. 3.000.001 και πέρα, εις ποσοστόν
0.50%.

Επί μεταφοράς (REPORT) τα μεσιτικά δικαιώματα 
ορίζονται εις τα 2/5 των ανωτέρω.

Τα μεσιτικά δικαιώματα ουδέποτε είναι κατώτερα των 
δρχ. 100 ανά συναλλαγήν».

Η παρ. 1. όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ. 3 
άρθρον μόνον Β.Δ. 24 Αυγ.-16 Σεπτ. 1946, αντικαταστά- 
θήκε ως άνω από το άοθρο οιόνο Π.Δ. 1222/8-14 Οκτ. 
1981 (ΦΕΚ Α' 302).

2. Επί αγοράς ή π ωλήσεως συναλλάγματος επί του 
εξωτερικού, χρυσών νομισμάτων και εν ράβδοις χρυσού 
και αργύρου τα μεσιτικά δικαιώματα ορίζονται επί της 
εις δραχμάς αξίας αυτήν ως εξής :

Επί των αγοραπωλησιών τοις μετρητοίς εις δύο τοις 
■ χιλίοις, επί των επί προθεσμία εις τρία τοις χιλίοις. και 

επί της μεταφοράς τούτων εις εν τοις χιλίοις.
3. Κατ' εξαίρεσιν. επί των χρηματιστηριακών συναλ

λαγών επί των κατά την προηγουμένην παρ. 2 χρηματιστη
ριακών πραγμάτων, οσάκις ο εντολεύς είναι ανώνυμος τρα
πεζιτική εταιρεία, τα κατά την αυτήν παράγραφον μεσιτικά 
δικαιώματα των χρηματιστών ορίζονται επί των μεν αγο- 
ραπωλησιών τοις μετρητοίς εις εν τοις χιλίοις, επί των 
επί προθεσμία εις δύο τοις χιλίοις. και επί της μεταφοράς 
εις V4 τοις χιλίοις.

4. Εις την επιτροπείαν του χρηματιστηρίου Αθηνών 
παρέχεται το δικαίωμα όπως δι' αποφάσεως αυτής, δημο- 
σιευομένης. προ της ενάρξεως εκάστης δεκαπενθημερίας, 
διά τοιχοκολλήσεως εν τω χρηματιστήρίω. καθορίζη το 
μεσιτικά δικαιώματα των χρηματιστών επί του συναλ
λάγματος. εντός ανωτάτου μεν ορίου του διά των παραγρ. 
2 και 3 του αυτού άρθρου καθοριζόμενου, κατωτάτου δε 
διά μεν τους ιοιώτας εντολείς εν τοις χιλίοις επί αγορα
πωλησιών τοις μετρητοίς και επί προθεσμία και ήμισυ τοις 
χιλίοις επί μεταφοράς, διά δε τας ανωνύμους τραπεζιτικός 
εταιρείας εις ήμισυ τοις χιλίοις επί των αγοραπωλησιών 
τοις μετρητοίς επί προθεσμία και επί μεταφοράς.

5-6. (Κατηεγήθηκαν διά τη; παε. 4 άεθοου ιυόνου Ι1.Δ. 
24 Αυγ,/16 Σεπτ. 1946).

' - Επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών οσάκις η 
συναλλαγή συνάπτεται εντολή ανωνύμου τραπεζιτικής εται
ρείας.. η εταιρεία αύτη κρατεί το 33**,, εκ των κεκανονισμέ- 
νων μεσιτικών δικαιωμάτων των χρηματιστών αποδίδουσα 
τούτο, συμφώνως τω άρθρω -7 του ν. 5085 εις το τχμείον 
ειδικής εκκχθκρίσεως.

8. Επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, οσάκις η 
συναλλαγή συνάπτεται υπό του αυτού χρηματιστού δι' 
εκτελέσεως δοθεισών χυτώ υπό της ιδίας ανωνύμου τραπε
ζιτικής εταιρείας, αντιθέτων εντολών (διά συμψηφισμού), η 
εταιρεία αυτή να κράτη τα 60 % εκ των κεκανονισμένων 
μεσιτικών δικαιωμάτων αποδίδουσα τχύτα εις το ταμείον 
ειδικής εκκαθχρίσεως συμφώνως τω άρθρω 3 του ν. 5985.

9. Εις τας περιπτώσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 
τούτου ο χρηματιστής θέλει χορηγή εις τον τυχόν κομιστήν 
της εντολής μεσίτην τα 2/5 των εις αυτόν περιερχοιιένων 
μεσιτικών δικαιωμάτων εκ της εκτελέσεως της υπό του 
μεσίτου κομισθείσης αυτώ εντολής».

10. Τα κατά τας προηγούμενος παε. 7 και 8 του άρθρου 
τούτου πχρχκρατούμενο ποσοστό μεσιτικών δικαιωμάτων 
παρά των ανωνύμων τραπεζιτικών τχιρειών διά τας εντολή 
αυτών συναπτομένας συναλλαγάς υπολογίζονται μετά την 
αφαίρεσιν εκ των μεσιτικών δικαιωμάτων του ποσοστού 
10%, όπερ εισπράττει το χρηματιστηρίου συμφώνως τω 
ν. 5336 (12.Πα.4) και τοις σχετικούς σ-υμβάσεσ. διά την 
εξυπηρέτησ.ν των συναφθέντων δυνάμει του ως άνω νόμου 
δανείων».

Τροποποιηθέν υπό των Δ/των της 24/27 Αυγ. 1919 
και 10/24 Αυγ. 1922. αντικατεστάθη περιλαμβάνον τας 
παρ. 1-3 υπό του Β.Δ. 26/29 Φεβρ. 1924 (κατωτ. άρ. 5)

Η παρ. 4 προσετέθη υπό του Π.Δ. 2/5 Μαΐου 1925, 
η δε παράγρ. 5 υπό του Π.Δ. 10 Αυγ./3 Σεπτ. 1928.

Αι παρ. 6-9, προσετέθησχν υπό του άρθρου μόνου του 
Β.Δ. 21 Δεκ. 1928/28 Ια-/. 1929, ως χνπκχτεστάθη υπό 
του Π.Δ. 11/14 Μαρτ. 1929, α/λ.' αι παε. 7-8 ανήκατε - 
στάθησαν είτα ως άνω υπό του Π.Δ. 31 Α·υγ./15 Σεπτ. 
1934.

Η παρ. 10 προσετέθη υπό του Π.Δ. 12/15 Ιουν. 193·!. 
Βλ. και άρθρο 2 και 3 Β.Δ. 26/29 Φεβρ. 1924 (κατωτ. 

άρ. 5).
Άρθρον 72

At χρηματιστηριακά! συναλλχγχί αποδεικνύονται εγ
γράφω; ή δι' επακτού όρκου.

Τα αποδεικτικά έγγραφα των χρηματιστηριακών συναλ
λαγών ρυθμε,ουσι το άρθρο Ο*-8/ του παεοντος.

Άρθρον 73
Έκαστος χρηματιστής υποχρεούται να τηρή τα εξής 

βιβλία :
α) Βιβλιάριο-/ εντολών.
£) Βιβλιάριο-/ διπλοτύπων αποδείξεων κ.αταθέσεω: εγ

γυήσεων.
γ) «Δυο σημειωματάρια διά τας εις εκάτερον των 

κύκλων χρεογράφων και συναλλάγματος συναφθείσας συ- 
ναλλαγάς».

δ) Βιβλιάριον τειπλοτύπιον πινακιδίων, 
ε) Βιβλίο-/ μερίδων χρηματιστών, 
ε) Βιβλίο·/ μερίδων πελατών.
ζ) Βιβλίον αγσρκπωλουμένων εν τι·/ χρηματιστηρίω 

τίτλων (γενική μερίς). 
η) Βιβλίον απογραφών. 
θ) Ημερολόγιο-/, 
ι) Καθολικόν.
ια) Βιβλίον ταμείου τίτλων, και 
ιβ) Βιβλίο-/ α/λ.η/.ογραφίας.
Επίσης οφείλει να τηρή εν τω αρχείω αυτού, ταξινομη

μένος. τας επιστολάς ας λαμβάνει.

Η περίπτωσις γ' αντικατεστάθη ως άνω υπό του ΓΙ.Δ. 
5/14 Αυγ. 1925 περί αντικαταστάσεως της παρ. γ' του 
άρθρου 73 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών
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Άρθρο·/ 7·')

Το βιβλιάριο·/ εντολών (σημειωμάτων) είναι ηριθυηυέ· · 
κατ’ αύςοντα αριθμόν και αναγράφει εκάστην εντολή·. κπ 
αίδο; πράςεως και χρεωγράφων. ως και κατ’ αριθμόν και 
τίμημα αυτών, χρονολογείται δ’ ολογράφως και υπογράφεται 
ντο τον — λάτου. ε.ν τω βιβλιαρίου τούτω αναγράφεται επίσης 
τυχόν κατά το άρθρ. 20 του ν. 1308 — αρεχομένη παρά του 
εντολεους αόεια προς ανακοινωσιν του ονοματεπουνύμου αυτού 
εις τον αντισυμ3α/.λόμενον χρηματιστήν.

11 συμπλήρωσις του βιβλιαρίου τούτου είναι προαιρετική, 
γίνεται ·>ε μόνον εφ οσον ο χρηματιστή; ζητήσει έγγραφον 
εντολήν.

ΆρΟρον 73

Εις το βιβλιάριου διπλοτύπων αποδείξεων καταθέσεους εγ
γυήσεων. ηριθμημένον κατ' αύξοντα αριΟυόν. υττοχρεούται 
ο χρηματιστής ν’ αναγράφει ρητώς εις το στέλεχος και το 
απόκομμα τον σκοπόν όί ον παρέχεται η εγγύησις. ως και 
το είδος, το ποσον, και την χρονολογίαν της παροχής της εγ- 
γυήσεως. Το στέλεχος του βιβλιαρίου τούτου υπογράφεται 
υπό του εντολέως. το δε απόκομμα υπό του χρημχτίστου.

Η επιστροφή της εγγυήσεως r/ όλω ή εν μέρες βεβαιούται 
δι’ αναγραφής του αναλαμβανομένου ποσού επί του οπισθίου 
μέρους του στελέχους και σχετικής υπογραφής του εντολέως.

ΆρΟρον 70

Εν τω σημειωματαρίω, ηριθμημένω κατ’ αύςοντα αριθμόν 
φύ/λων. ο χρηματιστής αναγράφει προχείρους και κατά την 
χρονολογικήν σειράν της συνάψεως αυτών απάσας τας παρ’ 
αυτού συναφθείσας εν τω κύκλω συναλλαγάς, ως και τας 
μεταφοράς. Ειδικώτερον δε σημειοί εν αυτώ δι’ εκάστην 
συναλλαγήν το είδος αυτής το επώνυμου του αντισυμβαλ
λομένου χρηματιστού. το είδος των τίτλων, τον αριθμόν και 
την κατά μονάδα τιμήν αυτών.

Εν περιθωρίου έναντι εκάστης πράςεους δύναται να σημειοί 
ο χρηματιστής το όνομα του πελάτου.

Άρθρου 77

Το βιβλιάριου τριπλοτύπων πινακιδίων είναι ηριΟμημένον 
κατ’ αύςοντα αριθμόν και συμπληρούται εκ των εν τω ση
μειωματάριου εγγραφών, περιέχει δε α) εν του τρίτω τμή- 
ματι αυτού ονοματεπώνυμο'/ του εντολέως και του αντισυμ
βαλλομένου χρηματιστού. το είδος της συναλλαγής και των 
εις ους χύτη αφορά τίτλων, ως και τον αριθμόν και την κατά 
μονάδα τιμήν αυτών β) εν τη δευτέρω τμήμχτι πά'/τα τ’ανω
τέρω στοιχεία, πλήν του ονοματεπωνύμου του εντολέως, 
και γ) εν τω πρώτου τμήματι πάντα τα εν τω τρίτω τμή
μχτι στοιχεία, πλήν του οναματεπωνύμου του αντισυμ
βαλλομένου χρηματιστού.

Ιναι τα τρία τμήματα, του πινακιδίου συμπληρούντχι εντός 
της ημέρας της συνάψεως της συναλλαγής, χρονολογούμενα 
δε. υπογράφονται, υπό του χρηματ.στού και χρησιμοποιούν
ται ως εξής : το πεώτον τμήμα παραδίδεται εις τον εντολές;, 
το δεύτερον υπν βούλεται εις τον επόπτην, και το τρίτον κρα
τείται υπό του χρηματιστού.

ΆρΟρον 78

Εν τω βιβλίο» μερίδων χρηματιστών καταχωρούνται εκ 
του σημειωματάριου καΟήεκάστην εν ειδικώ δι έκαστον χρη
ματιστήν λογαριασμού. οι μετ’αυτού συνχφθείσχι χρηματιστή - 
ριακαί συμβάσεις αγοράς, πωλήσεως. και μεταφοράς.

Έκαστος των λογαριασμών τούτων εμφαίνει εν ειδικαις 
στήλαις, κατ’ είδος τίτλων, εν χρεώσει μεν τους αγορασθέν- 
τος υπό του αντισυμβαλλομένου χρηματιστού τίτλους, μετ’ 
ενδείςεως του καταβλητέου αντιτίμου αυτών, εν πιστώσει 
δε τους πωληθέντκς παρά του αντισυμβαλλομένου τίτλους, 
επίσης, μετ’ ενδείςεως του καταβλητέου αντιτίμου αυτών.

Οι λογαριασμοί του βιβλίου τούτου ισολογίζονται καθ 
εκάστην χρηματιστηριακήν λήξιν.

ΆρΟρον 79 *

Το βιβλίου μερίδων πελατών τηρείται κατ’ ειδικούς δι

έκαστον εντολέα λογαριασμούς, περιλαμβάνοντας εν ειδικό ίς 
σ. ηλαις κατ' είδος τίτλων του; εντολή αυτών αγορασθέντος, 
Ηωληύεντας και μεταφερθέ-υτας τίτλους, μετ’ ενδείςεως του 
καταβλητέου αντιτίμου αυτών και του αριθμού του εκδο- 
θέντος πινακιδίου.

Ευ τω βιβλίω τούτω Οέλουσι συγκεντρούσθαι εκ των πι
νακιδίου·/ καθ’ εκάστην ημέραν αι κατ’ αυτήν εκτελεσθείσαι 
ε'υτολαί. Οι λογαριασμοί δε αυτού, ισολογιζόμενοι. επίσης 
καθ’ εκάστην χρηματιστηριακήν λήςιν. Οέλουσιν εμφαίνει εν 
χρεώσει μεν τας δια λογαριασμόν εντολέων συναφθείσας 
αγορά; τίτλων, εν πιστώσει δε τα; δια λογαριασμού χυτών 
συνχοθείσχ; πωλήσει;.

- Άρθρου >Vt

Εν τω βίβλ'.ω των αγοεατω/.ου;/.όνων εν τω χρηματι
στηρίω τίτλιυν (γενική ν.ΖΨ'.Ο'. ) αναγράφει ο χρηματιστή
καθ’ εκάστην και κατ Ζ’-Ο'./.,-.ς rν.* έκαστον τιίτλον με pica
τους τταρ’ αυτού κα·. ε: αυτόν ο φειλο μένους
στηριχκών πράξεων επί προθεσμία ή επί δώρω ως και εκ 
μεταφορών τίτλους, μετ’ ενόείΐεως του ονοματεπωνύμου του 
αντισυμβαλλομέ'/ου χρηματιστού και του καταβλητέου αντι
τίμου.

ΓΊάντες οι λογαριασμοί του βιβλίου τούτου ισολογί- 
ζονται καθ’ εκάστην χρηματιστηριακήν λήςιν και εμφαί- 
νουστυ εν χρεώσει με; του; αγορασθέντχς τίτλους, εν πι
στώσει δε τουε πωληθέντχς.

Άρθρον 81

Το βιβλίον τουν απογραοών χρησιμεύει δια την αναγρα
φήν κατά το άνοιγμα των βιβλίων του χρηματιστού και 
καθ’ εκάστην 31 Δεκεμβρίου του ενεργητικού και παθη
τικού τη; περιουσίας αυτού. Το βιβλίον τούτο είναι ηριθ- 
μημένον κατ’ αύςοντα αριθμόν σελίδων, θεωρείται δε υπό 
του αρμοδίου προέδρου των πρωτοδικών.

ΆρΟρον ς>2

Το ημερολόγιο·/, θεωρούμενο·/ υπό του προέδρου των 
πρωτοδικών, τηρείται κατά την απλογραφικήν ή διπλο
γραφικήν μέθοδον και αναγράφει πάσαν χρηματιστηριακήν 
ή άλλην περιουσιακής φύσεως πράξιν του χρηματιστού.

Πάσχι οι εν τω βιβλίω τούτω έγγραφοί γίνονται κατά 
την ημέραν της συνόψεως της συναλλαγής, εξαιρέσει των 
εγγραφών των πράςεων επί προθεσμία, αίτινες εγγρά- 
φοντχι. καθ’ εκάστην χρηματιστηριακήν λήςιν. κατά τα 
αποτελέσματα αυτών εκ των βιβλίων μερίδων χρηματιστών 
και μερίδιο·/ πελατών.

ΆρΟρον 83

Εις το καθολικόν Οέλουσι μεταφέρεσθαι εις μερίδας· 
οριζομένχς υπό του χρηματιστού. συγκεντρούσας όμως πάν-
τω; ομοειδείς έγγραφός. άπασα·.. 01 Τ'/ τω η μερολογ ίω ττρά-

Λι μερίδες αύται δύναται να είναι γενικαί ή ειδικαί η
τήρησις όμως γενικών μερίδιο·/ συνεττάγεται ανα*·ν.αστικώς,
την υποχρέωσιν του χρηματιστού όπως οι’ εκάστην τοιαύτην 
μερίδα τηρή ίδιον βοηθητικόν βιβλίον. περιέχον ανάλυσιν 
κατ’ ειδικούς λογαριασμούς της γενικής μερίδος του κα
θολικού .

Εξαιρετικού; επιβάλλεται η εν τω καθολικού τήρησις ει
δικής μερίδος υπό την επωνυμίαν «Φόροι επί των χρημα
τιστηριακών συμβάσεων», ήτις θα χρεουται μεν δια των 
καταβαλλόμενων εις το δημόσιον ταμε-.ον φόρων του είδους 
τ,ύτου. θα πιστούται δε δια τι·/·/ αναλογούντουν επί των 
συναοθεισών χρηματιστηριακών συμβάσεων φορών του δη
μοσίου.

Το καθολικόν και τα τυχόν τηρητέα βοηθητικά αυτού 
είναι ηριΟαηυένχ κατ’ αύςοντα αριθμόν σελίδων.

Άρθρου 84

Το βιβλίον ταμείου τίτλων. ηριθμημένον επίσης κατ’ 
αύςοντα αριθμόν σελίδων, θέλει τηρείσθαι κατ’ ειδικάς δι’ 
έκαστον τίτλον μερίδος και εμφαίνει επί τε των. εισερχο
μένων καί εςερχομένων εκ του γραφείου του χρηματιστού



18

χίτλων. την χρονολογίαν χαι τον λόγον τη; εισόδου ή ε
φόδου. ο;; ::κ·. τον ατίΟν.όν Ρυτών.

ApUpov s*

Κν -πω βοβλίω αλληλογραφία: τηρείται υπό του χρημα- 
τιστού —λήρε; αντίγραφο·/ των —αρ’ αυτού αποστελ/ομένων 
επιστολών επί χρηματιστηριακών συ να././.άγιόν ή άλλων 
περιουσιακή; θύσει·.; πράξεων αυτού.

ΆρΟρον 8ti

Εκ των εν άρΟο. 7ο βιβλίων. οι μεσίται υποχρεούνται 
εις την τόρησιν μόνον των εξής. κατά τον αυτόν καθ’ ον 
και οι χρηματισταί τρόπον :

α ) Βιβλιαρίου εντολών.

β) Βιβλιαρίου διπλοτύπου αποδείξεων καταΟέσεω; tt.tj- 
ήσεων.

ν) Βιβλίου αλληλογραφίας.
Υποχρεούνται επίση; να τυλάττωσι ταξινομημένα;, τα; 

επιστολά; κ; λαμβάνουσιν.
ΆρΟρον 8/

Εκ.σύς των βιβλίων τούτων οι μεσίται οοεί/.ουσι να τη- 
ρυύσι και βιβλιάριο·/ διπλοτύπων πινακιδίων, περιέ/ον μό
νον το πρώτον και τρίτον τμήματα του βιβλιαρίου τριπλό
τυπων πινακιδίων του χρηματιστού. και συντασσόμενον 
και χρησιμοποιούμενου κατ’ ανάλογο·/ τρόπον.

Τα αποκόμματα του βιβλίου τούτου παραδίνονται εις 
του: εντολεί; το βραδύτερου εντό; της επιούσης ημέρα: 
από της συνάφεω: της συναλλαγής.

Άρθρου 88

Πάντα τα περί ων το παρόν κεοά/.αιον βιβλία δέον να 
τηρώνται άνευ αγράοων διαστημάτων, χασμάτων. ή παρα
πομπών εις το περιθώριο·/, να θεωρώνται δε, προ τη: 
χρησιμοποιήσει·); αυτών, μετ’ ενδείςεω: της χρονολογίας 
τη; θεωρήσεως. υπό του κυβερνητικού επόπτου του χρημα
τιστηρίου».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τοοποποίητη τη; νομούεσίας για τα Χρηματιατήρια Αξιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Εποπτεία

'Ap-Spc 1
!. Τα Χρηματιατήρια Λειών εποπτεύει ο Υπουργός Εόνι- 

7.ής Οικονομίας.
2. Όπου ατη νομοόεσία για τα χρηματιστήρια αηιων προ- 

βλέπεται αρμοδιότητα του Υπουργού Εμπορίου, νοείσαι αρμο
ύ ιότη τα του Υπουργού Βύνιχής Οιχσνομίας.

3. Όπου στο νόμο χυτό προβ/.έπεται αρμοδιότητα υπουρ
γού, νοείται πάντοτε ο Υπουργός Βύνικής Οικονομίας. εχτός 
αν η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει διαφορετικά. Όπου στε 
νόμο αυτό αναφέρεται η λέξη χρημχτιστήριο. νοείται χρημα
τιστήριο αξιών.

4. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται κανονισμός επο- 
πτείας. Με τον κανονισμό χυτό μπορούν να ανχτεΑουν στην 
Επιτροπή Κεοαιλαιαγοράς. εχτός από τις αρμοδιότητες που 
της απονέμει η κείμενη νομοθεσία, και άλλοι τομείς επο-

πτείας των χρηματιστηρίων. Βπόαης με τον ίδιο κανονισμό 
μπορούν να ανατεόούν σε όργανα και υπηρεσίες του χρήμα- 
τιστηρίου ορισμένες από τις αρμοδιότητες που η κείμενη νο
μοθεσία παρέχει στον κυβερνητικό επόπτη. Ο κανονισμός τρο
ποποιείται με απόοαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

δ. Τα όργανα εποπτείας δικαιούνται να ελέγχουν τα βιόλια 
και τα στοιχεία που τηρούν τα χρηματιστήρια, τα μέλη των 
χρηεατιστηρίων και οι επιχειρήσεις των οποίων τα χρεώγσα- 
φα έχουν εισαχόεί στο χρηματιστήριο. Τα ελεγχόμενα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν στα όργανα 
εποπτείας έλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκη
ση του ελέγχου.

Ο κ.ανονισμός εποπτείας μπορεί να προβλέπει, σε ορισμέ
νες περιπτώσεις, την άσκηση, ταχτικού ή έκτακτου ελέγχου 
από ειδικευμένους ελεγκτές. Μπορεί επίσης να υποχρεώνει 
τα ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν, 
περιοδικώς ή κατά περίπτωση, στα όργανα της εποπτείας 
στοιχεία αναγκαία για την άσκηση ταυ ελέγχου.

ΚΒΦΑΆΑΙΟ Β'
Μέλη του χρηματιστηρίου

'Ap-Spo 2
Τακτικά μέλη του χρηματιστηρίου είναι οι χρηματιστές 

και οι χρηματιστηριχκές εταιρίες. Έκτακτα μέλη του είναι 
οι ανήκουστες. Όπου στο νόμο χυτέ αναφέρεται «μέλος του 
χρηματιστηρίου», νοείται χρηματιστής και χρηματιστηριακή 
εταιρία.

'Αρ&ρο 3
1. Η χρηματιστηριχκή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία με 

αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλ
λαγών.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης χρηματιστηριακής 
εταιρίας καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος 
ίραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων που πρέπει να έχουν κατα
βληθεί ολοσχερώς κατά τη σνσταση της εταιρίας. Το έριο 
χυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού, ύστερο 
από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι μετοχές της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας 
είναι ονομαστικές. Ε μεταόίέασή τους για οποιαδήποτε νοιική 
αίτια, με εξαίρεση την -κληρονομική διαδοχή ν.αι τη γονική 
"2ΓΐΓ/0· Χω?ίΐ προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαια
γοράς, είναι άκυρη, εκτός αν με τη μεταβίβαση, ή και με αυ
τή. ο αποκτώ·/ δε συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκ,ατό του μετοχικού κερα- 
7 α·ου.

ό. Δεν μπο-ε: είναι μέτοχο; ανώνυμης χρηιχατεστηρια-
κής εταιρίας χρηματιστής. αντικρυστής. χρηματιστηριακός 
εκπρόσωπος, ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία, προσωπική ε
ταιρία της περ·.π-< .;τ ς Λ’ της παραγράφου 3 του σκύρου 12 
ταυ ν. 3632/1928 (ΦΒΚ 137' ή οργανισμός που έχει απο
κλειστικό σκοπό τις συλλογικές επενδύσεις σε κινητές αξίες. 
Η συμβατική _εταε:όατη μετοχών ανώνυμης χρτ-χατιστη: ια- 
κής εταιρίας σε πρόσωπο από τα παραπάνω αναρερόμενα εί
ναι άκυρη απέναντι στην εταιρία. Πρόσωπο απο τα παεαπα- 
νω αναρερόμενα. οτο οποίο περιέρχονται αιτία -ύχ/άτο. μετο
χές ανώναχη; χ: τ„ α τ ι σ τ η; ι ακ ή ς εταιρίας, στερείται το δι
καίωμα παράστασης και ψήφου στις γενικ,ες συνελεύσεμε- 
τόχο)·- και σο δικαίωμα ελέγχου της εταιρίας.

Από τη-/ απαγόρευση αυτής τη; παρχγοα-ρου εξαιρούνται 
οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωπο: και οι αντικροιστες. οι οποίο: 
επιτρέπεται να είναι μέτοχο: της εταιρίας που τους εχει οιο- 
ρίσει εκπρόσωπο ή αντικρυστή αντίστοιχα.

Κατ’ εξαίρ'ση επιτρέπεται στους χστματιστηριχ/.ού: ευ- 
πσοσώπους. περι/.·■όανονένων και των χρηματιστών που ε-


