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Αξιόγραφα 

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 

90/31.07.2015), η Ελληνική Κυβέρνηση  στα πλαίσια 

της διαχείρισης των συνεπειών της επιβολής 

περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων, όρισε ότι 

επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την 

πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με 

ημερομηνία από 20 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2015, 

όπως και γραμμάτια εις διαταγήν  και συναλλαγματικές 

με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται 

σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που 

τηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς χάριν 

αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο 

μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της 

ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της 

σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών  

Γ.Δ.Ο.Π. 0001062ΕΞ2015/Χ.Π.2412 (ΦΕΚ Β’ 

1617/31.07.2015) αποφάσισε την 

επαναλειτουργία: 

 

 Negotiable instruments 

With a new Legislative Act (Government 

Gazette Vol. A’ 90/31.07.2015) the Greek 

Government in the context of mitigating the 

repercussions of the imposed restrictions on 

transfers of capital, stipulated that cheques 

on which the paying bank has verified 

default, dated between July 20th and August 

31st 2015, as well as promissory notes and 

bills of exchange with expiry date within the 

aforementioned period that have not been 

paid, shall not be recorded in financial 

behavior databases held by credit 

institutions or other institutions on their 

behalf, provided it is proved that payment is 

made by September 30th 2015. 

 

Athens Exchange 

The Hellenic Capital Markets 

Commission, following the above 

Legislative Act and the Minister of Finance 

decision no. Γ.Δ.Ο.Π. 

0001062ΕΞ2015/Χ.Π.2412 (Government 

Gazette B’ 1617/31.07.2015) has decided 

the reopening of: 



 
 

α) της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, 

β) του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης 

(ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ),  

γ) της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων 

(ΗΔΑΤ),  

δ) της Εταιρείας Εκκαθάρισης (ΕΤΕΚ) για τους τίτλους 

που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική 

αγορά και στο ΠΜΔ,  και 

ε)    του διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής 

αγοράς από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 

Τίτλων (ΕΛΚΑΤ). 

Επίσης αποφάσισε τη συνέχιση της αναστολής 

εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 

 

 

 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών με την απόφασή του υπ. αριθ. 

Γ.Δ.Ο.Π. 0001062ΕΞ2015/Χ.Π.2412 (ΦΕΚ Β’ 

1617/31.07.2015) για τη διενέργεια συναλλαγών στις 

ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών 

μέσων, όρισε ότι:  

1. Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα μέσω 

των οικείων συστημάτων εκκαθάρισης και 

διακανονισμού συναλλαγών για την εκκαθάριση 

συναλλαγών και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 

a) the Regulated Market of the Athens 

Exchange (ATHEX), 

b) the Multilateral Trading Facility “ENA” 

(Alternative Market),  

c) the Electronic Secondary Market for 

Securities (HDAT),  

d) the Athens Exchange Clearing House 

(AthexClear) for securities trading on 

the Greek Regulated Market and 

Alternative Market, and  

e) the resumption of clearing and 

settlement operations for all securities 

trading on the Dematerialized 

Securities System of the Greek Central 

Securities Depository (ELKAT as per its 

Greek initials). 

It was also decided that the redemption of 

units of mutual funds will continue to be 

suspended. 

 

 

The Greek Finance Minister issued a new 

decision no. Γ.Δ.Ο.Π. 

0001062ΕΞ2015/Χ.Π.2412 (Government 

Gazette B’ 1617/31.07.2015) with regard to 

financial instruments transactions on the 

Greek regulated markets, setting forth that: 

1. Transfers of funds from financial 

institutions are permitted within 

Greece, through the clearing and 

settlement systems, for the clearing and 



 
 

καταβολής χρημάτων και εν γένει χρηματικών 

διανομών από τους εκδότες προς τους δικαιούχους 

χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 

3606/2007.  

2. Εάν πρόκειται για αγορά χρηματοπιστωτικών 

μέσων ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα, τότε πρέπει να έχει 

πιστωθεί, μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας Υπουργικής Απόφασης, με νέα 

κεφάλαια τουλάχιστον ισόποσα με τις ανάγκες της 

εκκαθάρισης / διακανονισμού της συναλλαγής 

αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων ή ανοίγματος 

και διατήρησης θέσεων επί παραγώγων 

χρηματοπιστωτικών μέσων των περιπτώσεων (δ) 

έως (ι) του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, ο 

τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, από 

τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, ή ο 

λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις 

επενδυτικές υπηρεσίες σε πιστωτικό ίδρυμα, από 

τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, για 

λογαριασμό του δικαιούχου.  

3. Ως νέα κεφάλαια νοούνται αυτά που πιστώνονται 

στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς στο 

πιστωτικό ίδρυμα μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας και προέρχονται (α) από έμβασμα 

εξωτερικού, (β) από το προϊόν πώλησης 

χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 

3606/2007, (γ) από επιστροφή ασφαλειών 

(margin), η κάλυψη των οποίων αρχικά προήλθε 

από κεφάλαια των περιπτώσεων (α), (β), (δ), (ε) και 

(ζ) της παρούσας παραγράφου, (δ) από χρηματικές 

διανομές στους δικαιούχους των 

χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 

3606/2007, συνδεόμενες με τα οικεία 

settlement of transactions up to the 

ultimate beneficiary and for fulfilling 

cash payment obligations and general 

cash distributions by the issuers to the 

beneficiaries of financial instruments as 

per Law 3606/2007, article 5. 

2. In order to facilitate the purchase of 

financial instruments or the opening of 

positions in financial instruments 

derivatives, the bank account of the 

beneficiary who makes the transfer, 

or the customer account kept by the 

investment services provider from 

which the transfer is made on behalf of 

the beneficiary, must be credited, 

after the commencement of this 

Ministerial Decision, with new 

capital at least equal to the capital 

required for the clearing / settlement of 

financial instruments purchases or the 

opening and maintaining of positions 

on derivative financial instruments as 

defined in Law 3606/2007,  article 5, 

cases (d) to (j). 

3. New capital is that which is credited to 

the respective bank accounts of the 

credit institutions after the 

commencement of this Ministerial 

Decision, which comes from (a) 

remittance from abroad, (b) the 

product of sale of financial instruments 

of article 5 of Law 3606/2007, (c) 

return of margin, the covering of which 

initially came from capital of cases (a), 



 
 

χρηματοπιστωτικά μέσα, ενδεικτικώς λόγω 

τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών 

πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και 

άλλες σχετικές μορφές εσόδων), (ε) από πιστώσεις 

προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα 

χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσεων (δ) έως 

(ι) του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, στ) από 

υφιστάμενα, κατά την έναρξη ισχύος της εν λόγω 

Απόφασης, ελεύθερα πιστωτικά υπόλοιπα 

δικαιούχων σε επενδυτικούς λογαριασμούς που 

τηρούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 

εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά 

την έννοια του Ν. 3606/2007 που λειτουργούν στην 

Ελλάδα και (ζ) από καταβολή σε μετρητά σε 

πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών, τα οποία εκτελούν τις 

οικείες συναλλαγές, του τιμήματος αγοράς των 

χρηματοπιστωτικών μέσων που παραγγέλλονται 

να αποκτηθούν.  

4. Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα 

για την απόκτηση (α) νεοεκδιδόμενων 

χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται στο 

πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης 

ομολογιακού δανείου και (β) κάθε είδους τίτλων 

που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή 

τους. 

5. Το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού 

συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, 

καθώς και το ποσό των χρηματικών διανομών της 

περίπτ. β  ́ της παρ. 1, δύναται να πιστώνεται σε 

τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού 

δικαιούχου, και εκτός του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, εφόσον μέσω του λογαριασμού αυτού 

(b), (d), (e) and (g) of the present 

paragraph, (d) monetary distributions 

to beneficiaries of financial instruments 

of article 5 of Law 3606/2007, related 

to the financial instruments, 

indicatively due to their regular 

expiration, corporate or similar acts 

(payment of interest, dividends and 

other similar types of proceeds), (e) 

credits related to positions in 

derivatives of cases (d) to (i) of article 5 

of Law 3606/2007, (f) existing, at the 

commencement of the said Ministerial 

Decision, free credit balances of 

beneficiaries in investment accounts 

held with credit institutions by 

investment services companies, as 

defined in Law 3606/2007 operating in 

Greece, and (g) payment in cash to 

credit institutions and investment 

services companies, which execute the 

respective purchase transactions on the 

financial instruments. 

4. Inbound transfers of capital are 

permitted for the purchase of (a) newly 

issued financial instruments, through 

capital increases or issuance of bond 

loans, and (b) any instruments issued 

by credit institutions in Greece for their 

recapitalisation. 

5. The product of clearance and 

settlement of transactions on financial 

instruments, as well as the amount of 

monetary distributions of para. 1 case 



 
 

γινόταν η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των 

συναλλαγών του οικείου επενδυτικού λογαριασμού 

πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 

28ης Ιουνίου 2015. 

 

 

 

 

b, can be credited to the ultimate 

beneficiary to a bank account, even 

outside the Greek banking system, if the 

clearance and the settlement of the 

transactions of the respective investing 

account were taking place through this 

bank account before the 

commencement of the Bank Holiday of 

June 28th 2015. 

   

Contact 

Konstantinos  Vouterakos  
Partner  
e-mail: 

k.vouterakos@kglawfirm.gr    
Tel: +30 210 817 1580 

Christina Papanikolopoulou 
Partner  
e-mail: 

ch.papanikolopoulou@kglawfirm.gr   
Tel: +30 210 817 1630 

Ioanna Antonopoulou 
Partner  
e-mail: 

i.antonopoulou@kglawfirm.gr   
Tel: +30 210 817 1580 

Konstantinos  Issaias  
Partner  
e-mail: 

k.issaias@kglawfirm.gr   
Tel: +30 210 817 1580 

 

    Main (Athens) Offices 
28, Dimitriou Soutsou Str., 
115 21, Athens 
Greece 
Tel:  +30 210 817 1500 
Fax: +30 210 68 56 657/8 

 

Thessaloniki Branch 
17, Ethnikis Antistaseos Str., 
55 134, Thessaloniki 
Greece 
Tel:  +30 2310 478 640   
Fax: +30 2310 455 126   

 

www.kglawfirm.gr 
_______________________________________________________ 
 

Disclaimer: This newsletter contains general information only and is not intended to provide specific legal, or other 
professional advice or services, nor is it suitable for such professional advice, and should not be used as a basis for any 
decision or action that may affect you or your business. Before making any decision or taking any action that may affect you 
or your business, you should consult a qualified professional advisor. We remain at your disposal should you require any 
further information or clarification in this regard. 

 © Kyriakides Georgopoulos, 2015
 

mailto:k.vouterakos@kglawfirm.gr
mailto:ch.papanikolopoulou@kglawfirm.gr
mailto:i.antonopoulou@kglawfirm.gr
mailto:k.issaias@kglawfirm.gr

