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Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγο−
ρά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Άρθρο 1
Σύστημα Άυλων Τίτλων

1. Στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το οποίο λειτουρ−
γεί σύμφωνα με τον Κανονισμό που εκδίδεται κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 2, καταχωρίζονται σε λογι−
στική μορφή κινητές αξίες, κατά την έννοια του άρθρου 1 
του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄), ύστερα από αποϋλοποίηση 
ή ακινητοποίηση, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των 
άρθρων 39 επ. του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄).

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα−
ταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του ΣΑΤ. Με τον 
κανονισμό αυτόν ορίζονται ιδίως:

(α) οι διαδικασίες μετατροπής ενσώματων κινη−
τών αξιών σε άυλες αξίες (αποϋλοποίηση), οι όροι, 
προϋ ποθέσεις και διαδικασίες καταχώρισής τους στο 
ΣΑΤ, οι διαδικασίες επανέκδοσης φυσικών τίτλων και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία αποϋλο−
ποίησης,

(β) προκειμένου περί ενσώματων κινητών αξιών αλ−
λοδαπών εκδοτών,

(αα) οι διαδικασίες μετατροπής σε άυλες αξίες, οι 
όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρισής τους 
στο ΣΑΤ, οι διαδικασίες επανέκδοσης φυσικών τίτλων 
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία αποϋλο−
ποίησης,

(ββ) η διαδικασία ακινητοποίησης των κινητών αξιών, 
οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρησής 
τους στο ΣΑΤ και παρακολούθησής τους σε λογιστική 
μορφή, καθώς και η διαδικασία άρσης της ακινητοποί−
ησης, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του αλλοδαπού 
δικαίου που διέπει την έκδοσή τους,

(γ) προκειμένου περί κινητών αξιών αλλοδαπών εκ−
δοτών, οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών κατά−
θεσης ως τίτλων παραστατικών κινητών αξιών, οι όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρησής τους στο 
ΣΑΤ, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων του εκδότη 
πιστοποιητικών κατάθεσης και του εκδότη των παρι−
στάμενων αλλοδαπών κινητών αξιών, καθώς και η δια−
δικασία ακύρωσης των πιστοποιητικών,

(δ) οι διαδικασίες καταχώρησης των κινητών αξιών 
και των επενδυτών στο ΣΑΤ,

(ε) τα θέματα σχετικά με την καταχώρηση και πα−
ρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές των δικαιούχων 
αλλοδαπών κινητών αξιών που έχουν αποϋλοποιηθεί ή 
ακινητοποιηθεί σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την 
έκδοσή τους και τηρούνται σε άλλο μητρώο άυλων ή 
ακινητοποημένων τίτλων,

(στ) οι διαδικασίες καταχώρησης στο ΣΑΤ των πρά−
ξεων και συναλλαγών επί άυλων κινητών αξιών που 
τηρούνται σε λογιστική μορφή στο ΣΑΤ καθώς και κατα−
χώρησης των πάσης φύσεως μεταβολών επί των άυλων 
αυτών κινητών αξιών,

(ζ) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία πρόσβα−
σης στο ΣΑΤ,

(η) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία διασύνδε−
σης με συστήματα, άλλα μητρώα, κεντρικά αποθετήρια 
αξιών ή πιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως θεματο−
φύλακες καθώς και θέματα σχετικά με τη σύναψη των 
κατάλληλων συμβάσεων,

(θ) οι αρμοδιότητες, εξουσίες και υποχρεώσεις του 
διαχειριστή του ΣΑΤ και

(ι) κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια 
για τη λειτουργία του ΣΑΤ.
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  Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−
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