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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες
διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελείται από 47 άρθρα, διαρθρώνεται δε σε τρία µέρη.
Το Μέρος Πρώτο του νοµοσχεδίου (άρθρα 1-30) περιλαµβάνει διατάξεις
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις ρυθµίσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 «σχετικά µε τη βελτίωση του διακανονισµού αξιογράφων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 236/2012». Συγκεκριµένως, ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Μέρους
Πρώτου (άρθρο 1), δίδονται οι αναγκαίοι ορισµοί (άρθρο 2), και τίθενται διατάξεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων
(άρθρο 3) και για τον κανονισµό λειτουργίας του (άρθρο 4). Περαιτέρω, θεσπίζονται ρυθµίσεις για την αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική
µορφή σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων (άρθρο 5), για ειδικές διαδικασίες αποϋλοποίησης (άρθρο 6), για την αναγκαστική εκποίηση µετοχών (άρθρο 7),
για την καταχώριση κινητών αξιών ύστερα από ακινητοποίηση (άρθρο 8), για
µεταβολές που αφορούν κινητές αξίες σε λογιστική µορφή (άρθρο 9), για
την καταχώριση πιστοποιητικών κατάθεσης (άρθρο 10), για την παρακολούθηση κινητών αξιών µέσω σύνδεσης µε άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή
διαµεσολαβητές (άρθρο 11), καθώς και για τις υπηρεσίες καταχώρισης για
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µη εισηγµένες κινητές αξίες (άρθρο 12). Ρυθµίζονται ζητήµατα µεταβιβάσεων και σύστασης εµπράγµατων δικαιωµάτων επί κινητών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων (άρθρο 13), υπηρεσιών µητρώου µετόχων (άρθρο 14), ταυτοποίησης δικαιούχων των κινητών αξιών (άρθρο 15),
ταυτοποίησης δικαιούχων µετοχών που τηρούνται σε ατοµικούς λογαριασµούς αξιών (άρθρο 16), ταυτοποίησης δικαιούχων µετοχών που τηρούνται
µέσω συλλογικών λογαριασµών αξιών (άρθρο 17), προσδιορισµού δικαιούχων αξιών σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες καταγραφής (άρθρο 18) και συνεπειών µη ταυτοποίησης µετόχων (άρθρο 19). Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις
για την κατάσχεση και εκποίηση, λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης, κινητών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων (άρθρο 20), για τα προνόµια επενδυτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας διαµεσολαβητή (άρθρο
21), καθώς και για το απόρρητο των αρχείων κεντρικού αποθετηρίου τίτλων
(άρθρο 22) και τις ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής του (άρθρο
23). Ορίζονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 24)
και οι κυρώσεις που µπορεί να επιβάλλει για παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014 καθώς και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους (άρθρο 25), προβλέπονται διαδικασίες δηµοσιοποίησης των σχετικών αποφάσεων (άρθρο 26) και υποβολής καταγγελιών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 27), ρυθµίζονται ζητήµατα δικαστικής αµφισβήτησης των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 28), και τίθενται µεταβατικές (άρθρο 29) και τροποποιούµενες διατάξεις
(άρθρο 30).
Με το Μέρος Δεύτερο του νοµοσχεδίου (άρθρα 31-34) και, ειδικότερα, διά
του Κεφαλαίου Α΄, ενσωµατώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συµβουλίου, της 6ης Δεκεµβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ
όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Συγκεκριµένως, ορίζεται ο σκοπός του µέρους αυτού (άρθρο 31), τροποποιείται το άρθρο 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)
(άρθρο 32) και ορίζεται η έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, αναδροµικώς
από 1-1-2018 (άρθρο 33). Με το Κεφάλαιο Β΄ διορθώνονται οι παραποµπές
που περιλαµβάνουν τα παραρτήµατα του Κοινού Προτύπου Αναφοράς του
άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016 (άρθρο 34).
Το Μέρος Τρίτο του νοµοσχεδίου (άρθρα 35-47) περιλαµβάνει λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Συγκεκριµένως, τροποποιείται το άρθρο 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013)
(άρθρο 35), ρυθµίζονται ζητήµατα εκκρεµών υποθέσεων ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ (άρθρο 36), τροποποιείται το άρθρο 54A
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 37) και το άρθρο 3 του ν.
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4223/2013 (άρθρο 38), θεσπίζονται µέτρα ενίσχυσης πυρόπληκτων συνταξιούχων του Δηµοσίου (άρθρο 39), τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4270/2014
(άρθρο 40), του ν. 4314/2014 (άρθρο 41), του ν. 4549/2018 (άρθρο 42) και
του ν. 4354/2015 (άρθρο 44), προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη συλλογικών οργάνων που συγκροτήθηκαν για την επισκόπηση δαπανών
υπουργείων και των εποπτευοµένων φορέων τους στο πλαίσιο συνεργασίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 43), ρυθµίζονται µισθολογικά ζητήµατα (άρθρο 45), και ορίζεται ότι, κατά την εκδίκαση σε πρώτο
βαθµό των αιτήσεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3869/2010, το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάµενο της οικονοµικής αρχής στην οποία έχουν βεβαιωθεί τα χρέη του αιτούντος ή από υπάλληλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν (άρθρο 46). Τέλος, ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 47).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 3
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι «οι µετοχές του κεντρικού αποθετηρίου
τίτλων είναι ονοµαστικές». Παρατηρείται ότι η εν λόγω ρύθµιση παρίσταται
περιττή εν όψει των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, συµφώνως προς
τα οποία απαγορεύεται πλέον η έκδοση ανώνυµων µετοχών.
2. Επί του άρθρου 5
Στην παράγραφο 3 γίνεται αναφορά σε κινητές αξίες που «έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπού δικαίου». Παρατηρείται ότι, ενδεχοµένως, θα ήταν νοµοτεχνικώς αρτιότερο να γίνεται αναφορά σε κινητές που έχουν εκδοθεί
συµφώνως µε το εταιρικό δίκαιο άλλου κράτους µέλους.
3. Επί του άρθρου 13
Με την προτεινόµενη παράγραφο 6 ορίζεται ότι, για τις κινητές αξίες, οι οποίες τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή µέσω διαµεσολαβητή,
συµφώνως προς τις παρ. 1 έως 5 του άρθρου αυτού, µπορεί, µετά από σχετική συµφωνία µε τους πελάτες, να εφαρµόζεται αναλογικώς ο ν. 5638/1932
«περί καταθέσεως εις κοινό λογαριασµό». Εν προκειµένω, θα ήταν σκόπιµο
να ορισθεί εάν στις περιπτώσεις αυτές θα τυγχάνει εφαρµογής και η απαλλαγή από τον φόρο κληρονοµιών που ισχύει για τις χρηµατικές καταθέσεις
σε κοινό λογαριασµό, συµφώνως προς το άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ΄ του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και
Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001).
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4. Επί του άρθρου 19
Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι η µη εµπρόθεσµη ταυτοποίηση µετόχων εισηγµένων εταιρειών από τους εγγεγραµµένους διαµεσολαβητές, κατά την ηµεροµηνία καταγραφής προς άσκηση των δικαιωµάτων
τους, συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώµατος παράστασης στη γενική συνέλευση της εταιρείας και άσκησης του δικαιώµατος ψήφου για τις µετοχές
τις οποίες αφορά. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 ορίζεται, µεταξύ άλλων,
ότι «ειδικά για τις µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός από όσα ορίζονται στην παρ. 1, η εµπρόθεσµη ταυτοποίηση των µετόχων είναι υποχρεωτική και για την καταβολή µερίσµατος και την άσκηση κάθε άλλου περιουσιακού δικαιώµατος. Έως ότου λάβει χώρα η ταυτοποίηση, το µέρισµα ή άλλο περιουσιακό όφελος που αντιστοιχεί στις µη εµπροθέσµως ταυτοποιούµενες µετοχές τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και µπορεί να αναζητηθεί από τον µέτοχο που θα ταυτοποιηθεί σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
εφόσον αυτός έχει αξίωση επί του µερίσµατος ή άλλου περιουσιακού οφέλους». Ως προς την παράγραφο 2, παρατηρείται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος για τον οποίο η προτεινόµενη ρύθµιση θα πρέπει να ισχύει µόνο για την Τράπεζα της Ελλάδος, και όχι και για τις λοιπές ανώνυµες εταιρείες, εάν από το καταστατικό τους δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό.
5. Επί του άρθρου 20
Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι «οι συλλογικοί λογαριασµοί που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων δεν υπόκεινται σε κατάσχεση». Παρατηρείται ότι η ως άνω ρύθµιση, η οποία φαίνεται να αποκλείει
σε κάθε περίπτωση την κατάσχεση τίτλων που τηρούνται µέσω συλλογικού
λογαριασµού, δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αρµονία προς την αιτιολογική
της έκθεση, στην οποία αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «σε κατάσχεση που
επιβάλλεται στα βιβλία διαµεσολαβητή, όπου και ταυτοποιείται ο δικαιούχος
των εν λόγω κινητών αξιών, εφαρµόζονται οι διατάξεις για την κατάσχεση
επί κινητού πράγµατος εις χείρας τρίτου». Κατά τα ανωτέρω, η ρύθµιση της
παραγράφου 1 χρήζει συµπλήρωσης, ώστε να είναι σαφές ότι, ως προς κινητές αξίες που τηρούνται σε συλλογικούς λογαριασµούς, η κατάσχεση γίνεται εις χείρας, όχι του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, αλλά του διαµεσολαβητή.
6. Επί του άρθρου 25
Με την προτεινόµενη παράγραφο 3 ορίζονται οι περιστάσεις, τις οποίες
πρέπει να λαµβάνει υπόψη της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τον καθορισµό του είδους και της σοβαρότητας των διοικητικών κυρώσεων και κατά
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την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων που επιβάλλει για παραβάσεις
των διατάξεων του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014 καθώς και των
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η «σηµασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή των ζηµιών για τρίτους
που προκύπτουν από την παράβαση, στο βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν». Εν προκειµένω, δεν είναι σαφές εάν µε τον όρο «σηµασία» (των
κερδών ή των ζηµιών), που, πάντως, χρησιµοποιείται και στο κείµενο του
Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014, νοείται το ύψος των κερδών ή των ζηµιών του υπαιτίου ή των τρίτων ζηµιωθέντων κατ’ απόλυτο µέγεθος, ή εάν νοείται σε
συνάρτηση µε τα λοιπά οικονοµικά δεδοµένα τους (πρβλ. άρθρο παρ. 1 περ.
στ΄ του ίδιου άρθρου), ή κάτι διαφορετικό.
7. Επί του άρθρου 30
Με την προτεινόµενη παράγραφο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 9 παρ. 2 του
ν. 2579/1998, δυνάµει του οποίου επιβάλλεται φόρος επί των χρηµατιστηριακών συναλλαγών µετοχών.
Επισηµαίνεται, καταρχάς, ότι θα ήταν πιο δόκιµη στην περίπτωση β΄ η
χρήση του όρου «νοµικές οντότητες», αντί «ενώσεις προσώπων», και στην
περίπτωση γ΄ η χρήση του όρου «νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες»,
αντί «επιχειρήσεις». Επίσης, στην προτεινόµενη περίπτωση γ΄, αντί των όρων «χρηµατιστήρια» και «διεθνώς αναγνωρισµένοι χρηµατιστηριακοί θεσµοί», πρέπει να τεθούν οι αντίστοιχοι όροι της ισχύουσας νοµοθεσίας για
τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (Οδηγία 2014/65/EE και ν. 4514/2018)
και, συγκεκριµένως, ο όρος «ρυθµιζόµενες αγορές», και, ενδεχοµένως,
«πολυµερείς µηχανισµοί διαπραγµάτευσης».
Πέραν αυτού, θα ήταν συστηµατικώς ορθότερο η περίπτωση γ΄, η οποία αφορά την πώληση µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπούς τόπους διαπραγµάτευσης, να αναριθµηθεί και να τεθεί µετά την περίπτωση ζ΄, δεδοµένου ότι
οι περιπτώσεις δ΄ έως ζ΄ αφορούν αποκλειστικώς την πώληση µετοχών εισηγµένων σε τόπο διαπραγµάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, κατά τα
οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄, των οποίων και αποτελούν λογική συνέχεια.
Εξ άλλου, και δεδοµένου ότι η προτεινόµενη περίπτωση γ΄ επαναλαµβάνει, κατ’ ουσίαν, τις ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.
2709/1999, η διάταξη αυτή (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 2709/1999) πρέπει να
προστεθεί στις καταργούµενες διατάξεις.
8. Επί του άρθρου 38
Με την προτεινόµενη διάταξη προστίθεται δεύτερο εδάφιο «στο τέλος
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της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287), η οποία προστέθηκε µε
το άρθρο τρίτο της ΠΝΠ της 10.08.2018 (Α΄149)». Επισηµαίνεται, καταρχάς,
ότι η ως άνω πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν έχει ακόµη κατατεθεί
προς κύρωση τη Βουλή, δεδοµένου και ότι η Βουλή συνεκλήθη σε σύνοδο
την 1.10.2018.
Πέραν αυτού, συµφώνως προς την παράγραφο 1 της υπ’ αριθ. 1760/37/279-2018 τροπολογίας που έχει ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο «Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις», το οποίο ψηφίσθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής σήµερα (3-10-2018), η παράγραφος 7
του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται, αναδροµικώς, από τότε που
ίσχυσε (10-8-2018) και, περαιτέρω, κατά την παράγραφο 2 της ανωτέρω
τροπολογίας, «το άρθρο τρίτο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της
10ης Αυγούστου 2018 καταργείται». Κατά συνέπεια, το προτεινόµενο άρθρο χρήζει αναδιατύπωσης, διότι αναφέρεται σε διάταξη που θα έχει καταργηθεί κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, και µάλιστα αναδροµικώς.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018
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