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Προσυμβατική ενημέρωση κατά MiFID II 
 
(Συμπλήρωση της προσυμβατικής ενημέρωσης κατά MiFID II στο Κεφάλαιο περί Φύλαξης 
χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων  πελατών και στο Κεφάλαιο περί κινδύνων)  
 
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 
1. Τήρηση συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts) 

 
1.1. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ατομικού και συλλογικού λογαριασμού αξιογράφων   

 
Η Εταιρία παρέχει στους Πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι, με βάση τις ανάγκες 
τους, τον τρόπο τήρησης και το επίπεδο διαχωρισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων τους 
που τηρούνται, μέσω της Εταιρίας, σε λογαριασμούς αξιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
Πελάτες επιλέγουν ανάμεσα στην τήρηση ατομικού λογαριασμού αξιογράφων, ο οποίος 
τηρείται στο όνομά κάθε πελάτη ξεχωριστά ή συλλογικού λογαριασμού αξιογράφων 
(omnibus account), στον οποίο τα αξιόγραφα περισσοτέρων πελατών τηρούνται 
συγκεντρωτικά. Η επιλογή διενεργείται με την υποβολή από τον Πελάτη ειδικής προς τούτο 
δήλωσης προς την Εταιρία, κατά την έναρξη της συμβατικής σχέσης, μπορεί δε να 
τροποποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, κατόπιν σχετικής 
αίτησης του Πελάτη. Της ανωτέρω επιλογής προηγείται ενημέρωση των Πελατών από την 
Εταιρία σχετικά με το εν λόγω δικαίωμά τους, το επίπεδο προστασίας και τους κινδύνους που 
συνδέονται με κάθε μία από τις κατηγορίες λογαριασμών αξιογράφων, καθώς και με τα 
κόστη και τις χρεώσεις που αναλογούν στους λογαριασμούς αξιογράφων, ανάλογα με το 
παρεχόμενο επίπεδο διαχωρισμού.  
 
Τα σχετικά κόστη και οι χρεώσεις περιλαμβάνονται στην Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρίας.  
 

1.2. Γενικές υποχρεώσεις διαχωρισμού  
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Σε κάθε περίπτωση χρήσης συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts), δηλαδή, τόσο 
στην περίπτωση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ, όσο και συλλογικών 
λογαριασμών στους οποίους καταχωρούνται χρηματοπιστωτικά μέσα Πελατών που έχουν 
εκδοθεί στην αλλοδαπή η Εταιρία μεριμνά και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η ίδια αρχή του 
διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό: 
 

i) Γίνεται πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των θέσεων της Εταιρίας και των θέσεων των 
Πελατών. 

ii) Υφίστανται και λειτουργούν διαδικασίες και μηχανισμοί που διασφαλίζουν το 
διαχωρισμό και την εξατομίκευση σε επίπεδο εκάστου Πελάτη (διαχωρισμός ανά 
πελάτη). 

iii) Η Εταιρία έχει ενημερώσει τους σχετικούς Πελάτες πριν την έναρξη της 
επιχειρηματικής σχέσης μαζί τους για τη δυνατότητα επιλογής του επιπέδου 
διαχωρισμού των προς φύλαξη περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην Πολιτική Φύλαξης 
Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς και για την ταυτότητα των οντοτήτων που ενεργούν 
ως θεματοφύλακες και τηρούν τους εν λόγω λογαριασμούς. 

 
Για τους εν λόγω συλλογικούς λογαριασμούς (omnibus accounts) η Εταιρία τηρεί διαρκώς 
αντίστοιχους εσωτερικούς λογαριασμούς και αρχεία, οι οποίοι περιέχουν τις ίδιες εγγραφές 
ανά τηρούμενο λογαριασμό και ανά Πελάτη. 
 
Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί τα αξιόγραφα των Πελατών της για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό άλλου Πελάτη της ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, παρά μόνο με την 
αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην 
Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων και σε κάθε περίπτωση, μόνο εφόσον ο Πελάτης 
έχει δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή του και η χρησιμοποίηση των αξιογράφων 
περιορίζεται στους συγκεκριμένους όρους με τους οποίους ο Πελάτης συγκατατίθεται.   
 

1.3. Από κοινού απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται μέσω 
συλλογικών λογαριασμών – Εφαρμογή του ν. 5638/32 

 
Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους Πελάτες, οι διατάξεις του ν. 5638/32 περί κοινού 
λογαριασμού εφαρμόζονται αναλογικά τόσο για τα αξιόγραφα που  τηρούνται, μέσω της 
Εταιρίας, σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ, όσο και για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή και έχουν καταχωρηθεί σε 
τηρούμενους από την Εταιρία συλλογικούς λογαριασμούς. 
 

1.4. Ειδικότερες υποχρεώσεις σε σχέση με τους τηρούμενους στο ΣΑΤ συλλογικούς 
λογαριασμούς (Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας)  

 
 Η Εταιρία δύναται, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και κατ΄ 
επιλογή του Πελάτη, να ανοίγει και να τηρεί για λογαριασμό των Πελατών στο ΣΑΤ 
Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας. Στους εν λόγω λογαριασμούς τηρούνται 
συγκεντρωτικά Αξιόγραφα που ανήκουν σε περισσότερους Πελάτες της Εταιρίας, κατά 
τρόπο, ώστε διασφαλίζεται μεν ο διαχωρισμός των εν λόγω Αξιογράφων από τα Αξιόγραφα 
της ίδιας της Εταιρίας (Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου), αλλά όχι και ο διαχωρισμός των 
Αξιογράφων κάθε Πελάτη από τα Αξιόγραφα των λοιπών Πελατών της Εταιρίας (συλλογικός 
διαχωρισμός Πελατών - omnibus client segregation). Στο πλαίσιο τήρησης των Λογαριασμών 
Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ, η Εταιρία:  
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➢ συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με τις υποχρεώσεις διαχωρισμού που υπέχει,  
➢ λαμβάνει μέτρα για την ακεραιότητα της έκδοσης, αντιστοίχισης και διασφάλισης 

της συμφωνίας των υπολοίπων των λογαριασμών,  
➢ δημοσιοποιεί τα επίπεδα προστασίας και τα κόστη που συνδέονται με τα διάφορα 

επίπεδα διαχωρισμού που παρέχει, 
➢ προβαίνει σε ενημέρωση και επαλήθευση των στοιχείων των λογαριασμών,  
➢ εγγράφει τους δικαιούχους Πελάτες της στα αρχεία και βιβλία της, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στην Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών 
Στοιχείων της,  

➢ διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ των αξιογράφων που 
τηρούνται μέσω συλλογικού λογαριασμού με τα αξιόγραφα των Πελατών της, τα 
οποία απεικονίζει ανά πάσα στιγμή στα βιβλία της, τηρουμένων και των λοιπών 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,  

➢ διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς και διαδικασίες για την εμπρόθεσμη και 
προσήκουσα ταυτοποίηση των δικαιούχων των αξιογράφων.  

 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και τα μέτρα που η Εταιρία λαμβάνει περιγράφονται αναλυτικά 
στην Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων.  
 

2. Παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης μετόχων, διαβίβασης πληροφοριών και 
διευκόλυνσης άσκησης δικαιωμάτων κατά την Τήρηση Λογαριασμών Αξιογράφων 
Πελατείας  

 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΣΑΤ και την 
τήρηση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας, η Εταιρία παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 
σε εκδότριες εταιρίες, μετόχους ή λοιπούς Διαμεσολαβητές σχετικά με μετοχές εταιριών που 
έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ελλάδα και οι μετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υπηρεσιών και σε συμμόρφωση με 
την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρία αναλαμβάνει και τηρεί τις ακόλουθες υποχρεώσεις :   
 
Α) Ταυτοποίηση μετόχων  
Η Εταιρία ταυτοποιεί τα στοιχεία των μετόχων Πελατών της προς άσκηση των δικαιωμάτων 
τους έναντι της εκδότριας στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 

➢ οποτεδήποτε ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  
➢ οποτεδήποτε ζητείται από την ΕΛΚΑΤ  
➢ οποτεδήποτε, κατόπιν αίτησης της εκδότριας,  καθώς και  
➢ σε κάθε άλλη περίπτωση που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Οι υπηρεσίες ταυτοποίησης αφορούν την εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και των 
μετοχών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων ψήφου), που τηρούνται μέσω 
των Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας (συλλογικών λογαριασμών) της Εταιρίας στο ΣΑΤ, 
καθώς και τη γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών από την Εταιρία προς την εκδότρια. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Εταιρία βεβαιώνει την ιδιότητα κάθε μετόχου, τον αριθμό των μετοχών και 
των δικαιωμάτων ψήφου αυτού, καθώς και τις επιβαρύνσεις επ` αυτών, χορηγώντας σχετική 
βεβαίωση. 
 
Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ταυτοποιεί εμπρόθεσμα τους Πελάτες της 
μετόχους εισηγμένων εταιριών, κατά την ημερομηνία καταγραφής προς άσκηση των 
δικαιωμάτων τους.  
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 Β) Γνωστοποίηση της ταυτότητας μετόχων προς την εκδότρια εταιρία  
 
Ανεξάρτητα αν η Εταιρία ενεργεί ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή απλός 
διαμεσολαβητής σε μια αλυσίδα διαμεσολαβητών, προς ικανοποίηση του δικαιώματος της 
εκδότριας  να εξακριβώνει τα στοιχεία των μετόχων της και κατόπιν αιτήματος αυτής ή τρίτου 
εξουσιοδοτηθέντος από αυτή μέρους, η Εταιρία γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην 
εκδότρια όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία στοιχεία ταυτότητας των 
μετόχων και των μετοχών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων ψήφου), που 
τηρούνται μέσω συλλογικών λογαριασμών της Εταιρίας.  
 
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων που συλλέγονται, τηρούνται και 
γνωστοποιούνται από την Εταιρία προς την εκδότρια (ή εξουσιοδοτηθέν από αυτή 
πρόσωπο), σύμφωνα με το παρόν, υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη συμμόρφωση 
της Εταιρίας με τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία [ν. 4706/2020, ν. 4569/2018, 
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212 και Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΑΤ] υποχρεώσεις της, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η  εκ μέρους της ταυτοποίηση των υφιστάμενων μετόχων 
και η άμεση επικοινωνία μαζί τους, έτσι ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων 
τους και η ενεργός συμμετοχή τους στην εκδότρια. 
 
Η Εταιρία δεν διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μετόχων που της διαβιβάζονται για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από τη στιγμή που αποκτά γνώση της 
απώλειας της ιδιότητας του μετόχου του φυσικού προσώπου.  
 
Γ) Διαβίβαση πληροφοριών   
 
Γ.1. Διαβίβαση πληροφοριών προς τους μετόχους  
Η Εταιρία διαβιβάζει από την εκδότρια προς τους μετόχους της ή πρόσωπα που αυτοί έχουν 
εξουσιοδοτήσει, χωρίς καθυστέρηση, τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
α) τις πληροφορίες που η εκδότρια οφείλει να παρέχει στους μετόχους της και οι οποίες 
απευθύνονται σε όλους τους μετόχους κάθε συγκεκριμένης κατηγορίας, προκειμένου αυτοί 
να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές τους (π.χ. 
συμμετοχή σε γενική συνέλευση, λοιπά εταιρικά γεγονότα),   
ή 
β) ανακοινώσεις της εκδότριας με τις οποίες οι μέτοχοι ενημερώνονται σχετικά με το 
συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας της όπου οι ανωτέρω υπό  α) πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
 
Η κατά τα ανωτέρω διαβίβαση δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η εκδότρια αποστέλλει η 
ίδια απευθείας τις πληροφορίες ή ανακοινώσεις, κατά περίπτωση, στους μετόχους της ή στα 
εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. 
 
 Γ.2. Διαβίβαση πληροφοριών προς την εκδότρια εταιρία  
Η Εταιρία διαβιβάζει στην εκδότρια τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους Πελάτες - 
μετόχους αυτής σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές 
τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από τους εν λόγω μετόχους και χωρίς 
καθυστέρηση.  
 
Γ.3. Αλυσίδα Διαμεσολαβητών   
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Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός Διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα 
Διαμεσολαβητών, στην οποία συμμετέχει και η Εταιρία, οι αναφερόμενες ανωτέρω 
πληροφορίες διαβιβάζονται από την Εταιρία στον προηγούμενο ή επόμενο διαμεσολαβητή 
κατά περίπτωση χωρίς καθυστερήσεις, εκτός αν μπορούν να διαβιβασθούν απευθείας από 
την Εταιρία στην εκδότρια ή στον μέτοχο ή σε τρίτο εξουσιοδοτηθέν από αυτόν μέρος. 
 
Δ. Διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων 

 
Η Εταιρία διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εκδότριας, με έναν 
τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους: 
α) υιοθετεί τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε ο μέτοχος ή ο πληρεξούσιός του να μπορεί να 
ασκήσει τα δικαιώματά του αυτοπροσώπως, 
β) ασκεί η ίδια τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, εφόσον της έχει παρασχεθεί 
από τον μέτοχο ρητή σχετική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τις εντολές του και προς όφελός 
του.  
 
Ειδικότερα, για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων του μετόχου 
σε γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου, η 
Εταιρία:  

➢ επιβεβαιώνει, κατόπιν αιτήματος, στον μέτοχο ή σε τρίτο εξουσιοδοτηθέν από αυτόν 
μέρος, τη δικαιούχο θέση που εμφανίζεται στο αρχείο της,    

 
➢ διαβιβάζει, εφόσον απαιτείται από την εκδότρια και κατόπιν αιτήματος του μετόχου, 

την πρόσκληση συμμετοχής μετόχου σε γενική συνέλευση στην εκδότρια, 
προκειμένου να παράσχει στον μέτοχο τη δυνατότητα είτε να ασκήσει ο ίδιος τα 
δικαιώματά του, είτε να ορίσει τρίτο μέρος που θα ασκήσει τα δικαιώματα αυτά 
κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης και οδηγίας του μετόχου και προς όφελός του.  

 
Ε. Μορφότυποι διαβίβασης / Πρόσβαση σε πληροφορίες    
 
Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες διαβιβάζονται από την Εταιρία, σύμφωνα με 
τους τυποποιημένους μορφότυπους που καθορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1212. Η Εταιρία παρέχει στους μετόχους πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, καθώς 
και τυχόν πρακτικές για ενέργειες των μετόχων μέσω γενικά διαθέσιμων εργαλείων και 
δυνατοτήτων που διευκολύνουν τη σχετική επεξεργασία, εκτός αν υπάρξει αντίθετη 
συμφωνία με τους μετόχους. 
 
ΣΤ. Κόστος  
 
Κατά την παροχή των αναφερόμενων στο παρόν υπηρεσιών, η Εταιρία δύναται να χρεώνει 
κάθε υπηρεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Τιμολογιακή Πολιτική της. 
Οι σχετικές χρεώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται να παρέχει 
περαιτέρω διευκρινίσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
 
 
Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Τήρηση ατομικών – συλλογικών λογαριασμών  
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Κατωτέρω παρατίθεται ενημέρωση σχετικά με το επίπεδο προστασίας και τους κινδύνους 
που συνδέονται με την επιλογή τήρησης ατομικού λογαριασμού αξιογράφων, ο οποίος 
τηρείται στο όνομά κάθε πελάτη ξεχωριστά ή συλλογικού λογαριασμού αξιογράφων 
(omnibus account), στον οποίο τα αξιόγραφα περισσοτέρων πελατών τηρούνται 
συγκεντρωτικά. 
 
Επίπεδο προστασίας  
 
Ατομικός λογαριασμός  
 

✓ Πλήρης πραγματικός και νομικός διαχωρισμός: τα αξιόγραφα κάθε Πελάτη 
διακρίνονται και διαχωρίζονται πλήρως από :  

- τα αξιόγραφα της Εταιρίας μας  και  
- τα αξιόγραφα των υπολοίπων Πελατών της Εταιρίας.   

   
Συλλογικός λογαριασμός – Omnibus account  
 

✓ Πλήρης πραγματικός και νομικός διαχωρισμός των αξιογράφων των Πελατών σε 
σχέση με τα αξιόγραφα της Εταιρίας.  
 

✓ Στο επίπεδο τήρησης του συλλογικού λογαριασμού στο ΣΑΤ, τα αξιόγραφα κάθε 
Πελάτη δεν διακρίνονται και δεν διαχωρίζονται από τα αξιόγραφα των υπολοίπων 
Πελατών, δεδομένου ότι τηρούνται όλα συγκεντρωτικά και ο συλλογικός 
λογαριασμός ανοίγεται στο όνομα της Εταιρίας (for clients).  

 
✓ Ο πραγματικός διαχωρισμός των αξιογράφων κάθε Πελάτη σε σχέση με τα 

αξιόγραφα των λοιπών Πελατών γίνεται στο επίπεδο της Εταιρίας, με βάση τα βιβλία 
και τα αρχεία της και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.  Η Εταιρία μεριμνά ώστε να 
υπάρχει ανά πάσα στιγμή αντιστοίχιση μεταξύ των αξιογράφων που τηρούνται μέσω 
συλλογικού λογαριασμού με τα αξιόγραφα των Πελατών της, τα οποία απεικονίζει 
ανά Πελάτη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 

✓ Παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία πλήρης νομική προστασία ως προς τη 
φύση των αξιογράφων που τηρούνται σε συλλογικό λογαριασμό: με βάση τον 
νόμο, τα δικαιώματα των Πελατών επί των αξιογράφων τους είναι εμπράγματα, 
δηλαδή, απολαμβάνουν άμεση και απόλυτη εξουσία έναντι κάθε τρίτου, όπως ισχύει 
και στην περίπτωση του ατομικού λογαριασμού.    
 

Κίνδυνοι που απορρέουν από τους λογαριασμούς  
 
Ατομικός λογαριασμός  
 

✓ Κίνδυνος επιβολής κατάσχεσης: κατάσχεση αξιογράφων που τηρούνται στο ΣΑΤ 
είναι δυνατή - θεωρείται ως κατάσχεση επί κινητού πράγματος που βρίσκεται εις 
χείρας τρίτου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.  
 

✓ Κίνδυνος αφερεγγυότητας της Εταιρίας: παρέχεται πλήρης προστασία, καθώς τα 
αξιόγραφα των Πελατών διαχωρίζονται πλήρως από αυτά της Εταιρίας. Τα 
αξιόγραφα δεν περιλαμβάνονται στην υπέγγυα στους πιστωτές της Εταιρίας 
περιουσία, τα δικαιώματα των Πελατών επ΄ αυτών δε θίγονται και διατηρούνται στο 
ακέραιο.  
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✓ Κίνδυνος επέλευσης ζημιάς λόγω ελλείμματος / απώλειας τίτλων σας (short fall): 
πρόκειται για τον κίνδυνο που ανακύπτει όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτη 
δεν επαρκεί για την ικανοποίησή του, με αποτέλεσμα η Εταιρία να μην είναι σε θέση 
να του αποδώσει τα αξιόγραφά του. Η εν λόγω αδυναμία μπορεί να προκύψει από 
διάφορες αιτίες, όπως π.χ. διοικητικό λάθος, αφερεγγυότητα της Εταιρίας, κλπ. Στην 
περίπτωση αυτή, το μέγεθος της ζημίας του Πελάτη εξαρτάται από την αξία των 
τίτλων του για τους οποίους υπάρχει αδυναμία απόδοσης. Σε κάθε, πάντως, 
περίπτωση, τυχόν ζημία θα ανακύψει μόνο εφόσον η αδυναμία απόδοσης αφορά 
αξιόγραφα που έχουν αποκτηθεί στο όνομα του συγκεκριμένου Πελάτη και 
τηρούνται σε λογαριασμό του και σε καμία περίπτωση αν η αδυναμία απόδοσης 
αφορά αξιόγραφα άλλων Πελατών της Εταιρίας. Η τυχόν αδυναμία απόδοσης των 
αξιογράφων Πελάτη γεννά υπέρ του δικαίωμα αποζημίωσης, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας.    
 

✓ Κίνδυνος εκποίησης των αξιογράφων Πελατών: σε περίπτωση που επιβληθεί στην 
Εταιρία μέτρο αφερεγγυότητας  ή αυτή τεθεί σε αναστολή ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας της, με αποτέλεσμα την προσωρινή μεταφορά αξιογράφων Πελάτη σε 
ειδικούς λογαριασμούς, τους οποίους χειρίζεται απευθείας η ΕΛΚΑΤ, τα 
μεταφερόμενα αξιόγραφα εκποιούνται υποχρεωτικά από την ΕΛΚΑΤ, εφόσον δεν 
οριστεί άλλος συμμετέχων1 για την τήρησή τους.  

 
Συλλογικός λογαριασμός – Omnibus account  
 

✓ Κίνδυνος επιβολής κατάσχεσης: ο συλλογικός λογαριασμός που τηρείται στο ΣΑΤ 
δεν υπόκειται σε κατάσχεση. Ωστόσο, επιβολή κατάσχεσης επί των αξιογράφων 
Πελάτη είναι δυνατή στο επίπεδο της Εταιρίας, με βάση τον διαχωρισμό αξιογράφων 
ανά Πελάτη που προκύπτει από τα αρχεία και τους λογαριασμούς που η Εταιρία 
τηρεί.   
 

✓ Κίνδυνος αφερεγγυότητας της Εταιρίας: σε περίπτωση αφερεγγυότητας της 
Εταιρίας, οι Πελάτες απολαμβάνουν αποτελεσματική προστασία, τα δικαιώματά 
τους επί των αξιογράφων τους δε θίγονται και διατηρούνται στο ακέραιο. Στο 
πλαίσιο αυτό, ικανοποιούνται πλήρως από τα αξιόγραφα που περιλαμβάνονται στον 
συλλογικό λογαριασμό, εφόσον αυτά επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των 
δικαιούχων του λογαριασμού (για την περίπτωση που δεν επαρκούν, βλ. κατωτέρω 
περίπτωση short fall).  Ειδικότερα, οι Πελάτες : 

  
- διαχωρίζονται πλήρως από τους πτωχευτικούς πιστωτές της Εταιρίας,  
- δε συμμετέχουν στη διαδικασία αφερεγγυότητας και  
- δικαιούνται να λάβουν τους τίτλους τους αυτούσιους, μειώνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την υπέγγυα στους πιστωτές περιουσία.  
 

✓ Η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω προστασία είναι στην πράξη δυσχερέστερη σε σχέση 
με την αντίστοιχη  προστασία που προκύπτει στο πλαίσιο τήρησης ατομικών 
λογαριασμών, καθώς το μέτρο ικανοποίησης κάθε Πελάτη ευρίσκεται και 

 
1 «συμμετέχων» : ο συμμετέχων κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

909/2014 και του άρθρο 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ που συμμετέχει 

το ΣΑΤ και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των αποθετηριακών 

υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.  
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αποδεικνύεται βάσει των εγγραφών και των καταχωρίσεων της Εταιρίας στα σχετικά 
αρχεία και βιβλία της. Η προστασία των Πελατών είναι, συνεπώς, άρρηκτα 
συνδεδεμένη με και εξαρτάται από τις καταχωρήσεις και τις λογιστικές εγγραφές που 
απεικονίζονται στα βιβλία και αρχεία της Εταιρίας.   
 

✓ Κίνδυνος επέλευσης ζημιάς λόγω ελλείμματος / απώλειας τίτλων σας (short fall):  
πρόκειται για τον κίνδυνο που ανακύπτει όταν το υπόλοιπο του συλλογικού 
λογαριασμού της Εταιρίας δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων 
των αξιογράφων που τηρούνται σε αυτόν συγκεντρωτικά. Η εν λόγω αδυναμία 
μπορεί να προκύψει από διάφορες αιτίες, όπως π.χ. διοικητικό λάθος, 
αφερεγγυότητα της Εταιρίας, κλπ. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι η ζημία 
δεν μπορεί, λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του λογαριασμού να αποδοθεί σε 
συγκεκριμένο/ους Πελάτη/Πελάτες, αλλά έχει συλλογική μορφή, σύμφωνα με τον 
νόμο, ισχύουν τα εξής:   

 
- Προβλέπεται καταρχήν προνομιακή ικανοποίηση των Πελατών από τον ίδιο 

λογαριασμό της Εταιρίας, από τον λογαριασμό, δηλαδή, αξιών που τηρείται 
από την Εταιρία για την ανάγκη διενέργειας ιδίων συναλλαγών και περιέχει 
αξιόγραφα που ανήκουν στην ίδια. Συνεπώς, η ζημία των Πελατών 
αποκαθίσταται καταρχήν με ίδια μέσα της Εταιρίας.  

- Εφόσον, ωστόσο, το υπόλοιπο του ιδίου λογαριασμού της Εταιρίας δεν 
επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων του συλλογικού 
λογαριασμού, αυτοί ικανοποιούνται σύμμετρα, δηλαδή, κατά τον λόγο της 
συμμετοχής κάθε επενδυτή στον συλλογικό λογαριασμό. Στην περίπτωση 
αυτή, οι Πελάτες επωμίζονται ένα τμήμα της συλλογικής ζημίας του 
λογαριασμού, λαμβάνοντας ένα μέρος μόνο των αξιογράφων τους.  

- Για το υπόλοιπο της απαίτησης Πελάτη, ο νόμος προβλέπει προνομιακή 
ικανοποίησή τους από τη λοιπή περιουσία της Εταιρίας πριν από τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην περ. 3 του άρθρου 975 ΚΠολΔ.  

 
✓ Ο κίνδυνος επέλευσης ζημίας λόγω αδυναμίας απόδοσης από την Εταιρία των 

αξιογράφων Πελάτη είναι δυνατό να ανακύψει, ακόμη και στην περίπτωση που η 
αδυναμία δε συνδέεται με δικά του αξιόγραφα, αλλά με αξιόγραφα άλλων Πελατών 
της Εταιρίας, δεδομένου ότι όλα τηρούνται συγκεντρωτικά στον συλλογικό 
λογαριασμό.  
 

✓ Κίνδυνος εκποίησης των αξιογράφων: σε περίπτωση που επιβληθεί στην Εταιρία 
μέτρο αφερεγγυότητας ή αυτή τεθεί σε αναστολή ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 
της, με αποτέλεσμα την προσωρινή μεταφορά αξιογράφων Πελάτη σε ειδικούς 
λογαριασμούς, τους οποίους χειρίζεται απευθείας η ΕΛΚΑΤ, τα μεταφερόμενα 
αξιόγραφα εκποιούνται υποχρεωτικά από την ΕΛΚΑΤ, εφόσον δεν οριστεί άλλος 
συμμετέχων για την τήρησή τους.  
 

✓ Κίνδυνος στέρησης του δικαιώματος Πελάτη για παράσταση στη γενική συνέλευση 
εταιρίας μετοχές της οποίας κατέχει μέσω του συλλογικού λογαριασμού, και 
άσκησης του δικαιώματος ψήφου για τις εν λόγω μετοχές: ο σχετικός κίνδυνος 
ενδέχεται να ανακύψει σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ταυτοποίησης του Πελάτη ως 
μετόχου  από την Εταιρία κατά την ημερομηνία καταγραφής των σχετικών προς 
άσκηση δικαιωμάτων του. Η ταυτοποίηση διενεργείται βάσει των αρχείων και των 
λογιστικών εγγραφών που η Εταιρία τηρεί ανά Πελάτη.  

 


