
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ («OMNIBUS ACCOUNTS») 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4569/2018 

 Δυνατότητα να τηρούνται οι κινητές αξίες των πελατών ενός εγγεγραμμένου 

διαμεσολαβητή  σε έναν (συλλογικό) λογαριασμό 

 Όταν οι μετοχές τηρούνται σε συλλογικό λογαριασμό, ο εγγεγραμμένος 

διαμεσολαβητής υποδεικνύει το πρόσωπο του μετόχου  

 Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μητρώου στις εκδότριες εταιρίες από το ΚΑΤ κατόπιν 

συμφωνίας 

 Υποχρέωση εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών να παρέχουν υπηρεσίες μητρώου 

(μετοχολόγιο) στις εκδότριες εταιρίες εφόσον τους ζητηθεί  

 Συνέπειες μη ταυτοποίησης μετόχων  

 

Ι. Εισαγωγή  

Ο νέος Νόμος 4569/2018 «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ)Λοιπές 
διατάξεις» (εφεξής ο «Νόμος») προβλέπει την δυνατότητα, οι λογαριασμοί που τηρούνται στο 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (εφεξής «ΚΑΤ») να λειτουργούν όχι μόνο ως ατομικοί, όπως 

συνέβαινε έως την ψήφιση του Νόμου, αλλά και ως συλλογικοί (εφεξής και «omnibus 

account(s)»).  

Ο όρος omnibus account αναφέρεται σε έναν λογαριασμό όπου ο συμμετέχων σε 

ΚΑΤ/εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής (ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα κ.ο.κ.) τηρεί συγκεντρωτικά 

κινητές αξίες (μετοχές) που ανήκουν σε τρίτους (στους πελάτες του).  

ΙΙ. Ποιος θεωρείται μέτοχος 

Η εισαγωγή των omnibus accounts στο ΚΑΤ σηματοδοτεί την μετάβαση:  

 από το έως τώρα ισχύον σύστημα άμεσης τήρησης τίτλων (direct holding system ή 

transparent system), σύμφωνα με το οποίο και προκειμένου για τις άυλες μετοχές των 

εισηγμένων εταιριών, ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρούνταν ο εγγεγραμμένος στο 

μητρώο κινητών αξιών επενδυτής (Σύστημα Άυλων Τίτλων/ΣΑΤ) στο 

✓ νομικό σύστημα έμμεσης τήρησης τίτλων (indirect holding system), όπου μέτοχος έναντι 

της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή 

(στην περίπτωση που οι μετοχές τηρούνται σε omnibus accounts) ο ταυτοποιούμενος ως 

τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. 

Στο πλαίσιο εγκαθίδρυσης του νέου συστήματος έμμεσης τήρησης τίτλων σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο δυνάμει του Κανονισμού 909/2014 (CSDR), οι συμμετέχοντες σε ΚΑΤ είναι υποχρεωμένοι 

να δίνουν στους πελάτες τους, την δυνατότητα να επιλέξουν αν οι μετοχές τους: 

Α) θα τηρούνται, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, σε ατομικούς λογαριασμούς επενδυτή 

(«διαχωρισμός ανά πελάτη/individual account segregation»), ή 

Β) θα τηρούνται όλες συγκεντρωτικά σε έναν συλλογικό λογαριασμό αξιών αποθετηρίου 

(«συνολικός διαχωρισμός πελατών/omnibus account segregation») 

Οι συμμετέχοντες σε ΚΑΤ προσφέρουν σε κάθε πελάτη τουλάχιστον την δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα στον συνολικό διαχωρισμό πελατών και τον διαχωρισμό ανά πελάτη και τον 

ενημερώνουν σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται με καθεμία από αυτές τις 

δυνατότητες. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί η δυνατότητα τήρησης μετοχών εντός 

συλλογικών λογαριασμών με οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της εκδότριας και του ΚΑΤ ή του 

συμμετέχοντος στο ΚΑΤ αφού τον τελευταίο λόγο έχει πάντοτε ο πελάτης.  



Στην περίπτωση των omnibus accounts, οι συμμετέχοντες οφείλουν, ταυτόχρονα με την 

ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής επί κινητών αξιών (διακανονισμός) στο ΚΑΤ, να εγγράφουν τους 

δικαιούχους πελάτες τους στα αρχεία και βιβλία τους. Τα στοιχεία των παραπάνω λογιστικών 

εγγραφών αποδεικνύουν τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα επί των αξιών που 

τηρούνται εντός του συλλογικού λογαριασμού.  

ΙΙΙ. Ποιος παρέχει Υπηρεσίες Μητρώου στις εκδότριες εταιρίες 

Ο Νόμος δίνει στις εκδότριες εταιρίες το δικαίωμα να συνάψουν συμφωνία με το ΚΑΤ ώστε να 

τους παρέχει το ίδιο υπηρεσίες μητρώου και υπηρεσίες ταυτοποίησης μετόχων. Στις υπηρεσίες 

ταυτοποίησης εντάσσεται η εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και των μετοχών που 

τηρούνται σε  omnibus accounts (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου). Ελλείψει 

σχετικής συμφωνίας της εκδότριας με το ΚΑΤ, τις άνωθι υπηρεσίες παρέχουν απευθείας 

συμμετέχοντες στο ΚΑΤ και οι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές .  

Όπως αναφέθηκε ανωτέρω, μέτοχος (ανώνυμων και ονομαστικών) μετοχών που τηρούνται σε 

omnibus accounts θεωρείται ο ταυτοποιούμενος μέσω του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή που 

τηρεί το σχετικό λογαριασμό και, συνεπώς, αυτός έχει δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην 

Γενική Συνέλευση. Η γνωστοποίηση των ταυτοποιούμενων μετόχων προς την εκδότρια γίνεται 

είτε από το ΚΑΤ (εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με την εκδότρια) είτε από τον εγγεγραμμένο 

διαμεσολαβητή, ο οποίος και στις δυο περιπτώσεις είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και 

ακρίβεια των στοιχείων των ταυτοποιούμενων δικαιούχων πελατών του έναντι της εκδότριας 

εταιρίας.  

ΙV. Συνέπειες μη ταυτοποίησης μετόχων & τρόπος γνωστοποίησης  

Η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση μετόχων από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές προκειμένου 

αυτοί να ασκήσουν τα δικαιώματά τους συνεπάγεται την στέρηση του δικαιώματος παράστασης 

στην γενική συνέλευση της εταιρίας και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου. Σημειώνεται ότι η 

παράλειψη της ταυτοποίησης ή η καθυστερημένη ταυτοποίηση δεν επιδρά στο κύρος της γενικής 

συνέλευσης.  

Οι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιούν στις εκδότριες 

εταιρίες τα στοιχεία των μετόχων ονομαστικών μετοχών οποτεδήποτε, εφόσον τούτο τους 

ζητηθεί. Το μέσο και ο χρόνος γνωστοποίησης δεν εξειδικεύονται στον Νόμο¨ η Οδηγία 828/2017 

(Shareholders’ Rights Directive, SRD II) και ιδίως το Παράρτημα Ι του εκτελεστικού αυτής 

Κανονισμού 1212/2018 καθορίζουν τον μορφότυπο τόσο του ερωτήματος που θα απευθύνει η 

εκδότρια εταιρία όσο και της απάντησης στο αίτημα γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με 

την ταυτότητα του μετόχου που θα αποστέλλει κατόπιν ο εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής. 

Ωστόσο, με δεδομένο ότι η SRD II δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στο ελληνικό δίκαιο (προθεσμία 

ενσωμάτωσης: 10 Ιουνίου 2019) και ο εκτελεστικός της Κανονισμός θα εφαρμοστεί από τις 

03.09.2020 και έπειτα, αναμένονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες από το ΚΑΤ για τον 

τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται τα στοιχεία στο μεσοδιάστημα.  

 

 

 


