ΑΠΟΦΑΣΗ 7
«Τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29
παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

(Συνεδρίαση 281/07.11.2018)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018 ως και την ανάγκη καθορισμού
των τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Καθορίζει τις διαδικασίες και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και
9 του ν. 4569/2018 ως εξής:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΒΑΡΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
29 ΠΑΡ. 7 (α) ΤΟΥ Ν. 4569/2018
1. Υπόλοιπα κινητών αξιών τηρούμενων σε Ειδικούς Λογαριασμούς Μερίδων Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., με βάση τις
διατάξεις της απόφασης 3/304/10.6.2004 (Β΄ 901) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας
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Συστήματος Αύλων Τίτλων» (εφεξής ο «Κανονισμός»), μεταφέρονται με ευθύνη των δικαιούχων σε
Λογαριασμό Χειριστή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 7 (α) του ν. 4569/2018.
2. Για τη διενέργεια των μεταφορών της παρ. 1 εφαρμόζεται η παρακάτω διαδικασία:
α) Οι μεταφορές διενεργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 7 (α) του ν. 4569/2018, το αργότερο µέσα σε
τρίµηνη προθεσµία που αρχίζει µετά την πάροδο διµήνου από την έναρξη ισχύος του ν. 4569/2018. Επομένως,
με δεδομένο ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ήτοι από 11.10.2018, οι δηλώσεις των δικαιούχων για την υλοποίηση των μεταφορών θα πρέπει
να έχουν υποβληθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το αργότερο μέχρι την 13.3.2019. και ώρα 17.00.
β) Για τη διενέργεια των μεταφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού. Ειδικώς επισημαίνεται ότι στις
περιπτώσεις Λογαριασμού Αξιών Μερίδων δικαιούχων, οι οποίες δε διαθέτουν Λογαριασμό Χειριστή, για τη
διενέργεια των μεταφορών απαιτείται να έχει ανοίξει Λογαριασμός Χειριστή και να έχει δοθεί σχετική εντολή
μεταφοράς.
3. Διευκρινίζεται ότι οι μεταφορές της παρ. 1 δεν αφορούν:
α) υπόλοιπα κινητών αξιών που τηρούνται σε Ειδικούς Λογαριασμούς λόγω κληρονοµικής διαδοχής. Τα
υπόλοιπα αυτά θα διατηρούνται στους Ειδικούς Λογαριασμούς των θανόντων εωσότου ολοκληρωθεί νοµίµως
η µεταφορά τους στους κληρονόµους.
β) υπόλοιπα κινητών αξιών που τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων. Τα υπόλοιπα αυτά θα διατηρούνται κανονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του Σ.Α.Τ.
γ) περιπτώσεις δεσμευμένων σε Ειδικούς Λογαριασμούς κινητών αξιών λόγω ενεχυρίασης ή άλλης
επιβάρυνσης του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 4568/2018 για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία της § Δ της
παρούσας απόφασης
δ) υπόλοιπα κινητών αξιών λόγω μη εμφάνισης δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 2396/1996 τα
οποία εκποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΒΑΡΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 7 (β) ΤΟΥ Ν. 4569/2018
1. Αν µετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην §Α (2) (α), ήτοι μετά την 13.3.2019, υφίσταται
υπόλοιπο κινητών αξιών σε Ειδικό Λογαριασμό, εκτός των προβλεπομένων στην §Α (3), οι εναποµείνασες σε
αυτόν κινητές αξίες εκποιούνται αναγκαστικά το αργότερο µέσα σε ένα τρίµηνο από την ημερομηνία αυτή,
ήτοι έως την 14.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 7 (β) του ν. 4569/2018. Η εκποίηση διενεργείται ύστερα
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από ανακοίνωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που πραγµατοποιείται µε τα µέσα του άρθρου 29 παρ. 9 του ν. 4569/2018, ήτοι
με δημοσιοποίησή της στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr, καθώς και σε µία (1) ηµερήσια πολιτική και µία
(1) οικονοµική εφηµερίδα, που εκδίδονται στην Αθήνα, ευρείας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η
δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης λαμβάνει χώρα τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκποίηση.
2. Η εκποίηση της παρ. 1 διενεργείται από Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. ή της Αγοράς ΕΝ.Α. του Χ.Α. (εφεξής
το/τα «Μέλος»/»Μέλη και η/οι «Αγορά»/»Αγορές»), ανάλογα με την περίπτωση, βάσει Μεθόδου του Χ.Α. που
διασφαλίζει τη διενέργειά της στην τιμή κλεισίματος (at the close) και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες
εφαρμογής του άρθρου 29 παρ. 7 (β) του ν. 4569/2018.
3. Η επιλογή του Μέλους διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανά εκποίηση βάσει κατάστασης µελών κατ’ αλφαβητική
σειρά. Το προϊόν της εκποίησης µετά από αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης
κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόµατι του δικαιούχου. Τα πάσης φύσεως έξοδα
κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 7 (β) εδαφ. 2,
3, 4 και 5 του ν. 4569/2018.
4. Η διαδικασία εκποιήσεων της παρ. 1 έχει τα παρακάτω ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά:
α) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί στο Χ.Α. την απόφασή της ανά εκποίηση, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
πριν την ημέρα εκποίησης, όπως θα ανακοινώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1. Η εκποίηση
θα αφορά ορισμένη ποσότητα κινητών αξιών όπως θα προσδιορίζεται από την ΕΛΚΑΤ. Ταυτόχρονα η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
ενημερώνει το Χ.Α. για το Μέλος που θα προβεί στη σχετική εκποίηση ως και για τα στοιχεία της εκποίησης
κατά την ανωτέρω ανακοίνωση. Αντίστοιχα, το Χ.Α. ενημερώνει τα Μέλη του για την εκποίηση, δημοσιεύει την
απόφαση στο Η.Δ.Τ. και ανακοινώνει τα στοιχεία της εκποίησης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της
ημέρας της εκποίησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει το σύμβολο της προς εκποίηση κινητής αξίας και τον αριθμό
των τεμαχίων.
β) Κατά τα λοιπά, η εκποίηση διενεργείται στην τιμή κλεισίματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2.3.4.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Η εκκαθάριση των συναλλαγών εκποίησης που διενεργούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους,
διεξάγεται μέσω της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί
Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Για το διακανονισμό των σχετικών συναλλαγών εκποίησης η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
ενεργεί ως αποκλειστικός Χειριστής στους Λογαριασμούς Αξιών των Μερίδων των δικαιούχων, για τις κινητές
αξίες των οποίων διενεργείται η εκποίηση σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
6. Υπόλοιπα κινητών αξιών, εισηγμένων σε άλλες αγορές εκτός των Αγορών του Χ.Α., που τηρούνται σε Ειδικούς
Λογαριασμούς και δεν αφορούν τα προβλεπόμενα υπόλοιπα της §Α (3), μεταφέρονται σε Λογαριασμό Χειριστή
σύμφωνα με την §Α της παρούσας. Σε περίπτωση μη μεταφοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταθέτει τις σχετικές κινητές
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αξίες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόματι του δικαιούχου, εφαρμοζομένων των όρων της § Ζ
της παρούσας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 7 (δ) ΤΟΥ Ν. 4569/2018
Αν σε υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασµού του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. έχει επιβληθεί κατάσχεση, οι
κατασχεµένες κινητές αξίες εκποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 7 (δ) του ν. 4569/2018, με βάση τη
διαδικασία που περιγράφεται στην § Β της παρούσας. Η εκποίηση διενεργείται, κατά την ίδια ως άνω διάταξη,
το αργότερο µέσα σε τρίµηνη προθεσµία που αρχίζει µετά την πάροδο ενός διµήνου από την έναρξη ισχύος
του ν. 4569/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13.3.2019. Στην περίπτωση αυτή, η κατάσχεση θεωρείται ως
επιβληθείσα επί του προϊόντος της εκποίησης και κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων με
βάση τα προβλεπόμενα στην § Β της παρούσας.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ,
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 8 (α) ΤΟΥ Ν. 4569/2018

Εάν σε Ειδικό Λογαριασµό Λογαριασμού Αξιών Μερίδας υφίστανται δεσµευµένες κινητές αξίες λόγω ενεχυρίασης
ή άλλης επιβάρυνσης, όπως δυνάμει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή άλλης νόμιμης δέσμευσης, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 8 (α) του ν. 4569/2018 σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρακάτω
διαδικασία:
α) Το αργότερο µέσα σε τρίµηνη προθεσµία που αρχίζει µετά την πάροδο διµήνου από την έναρξη ισχύος του
ν. 4569/2018, ήτοι εντός της προθεσμίας από 13.12.2018 και έως 13.3.2019, οι σχετικές κινητές αξίες πρέπει
να µεταφερθούν υπό το χειρισµό Χειριστή, τον οποίο ορίζει ο δικαιούχος, στο λογαριασµό αυτού στο Σ.Α.Τ.,
όπου και διατηρούνται δεσµευµένες από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.. ανάλογα µε τους όρους της ενεχυρίασης ή
επιβάρυνσης. Διευκρινίζεται ότι η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας δε θίγει την εφαρμογή μεταφορών των ως
άνω δεσμευμένων κινητών αξιών που διενεργούνται σε εκτέλεση των όρων της σχετικής ενεχυρίασης ή
επιβάρυνσης.
β) Δικαιούχοι που επιθυμούν να δηλώσουν άλλο Χειριστή από τον προβλεπόμενο στους όρους της ενεχυρίασης
ή επιβάρυνσης, όπως έχουν δηλωθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σε εφαρμογή των οριζομένων στην περ. (α), οφείλουν να
καταθέσουν σχετική δήλωση τροποποίησης των όρων της ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το
αργότερο έως την έναρξη της τρίμηνης προθεσμίας μεταφοράς, ήτοι έως την 13.12.2018. Σε περίπτωση μη
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δήλωσης εντός της ως άνω προθεσμίας, ως Χειριστής, για την εφαρμογή των οριζομένων στην περ. (α), ορίζεται
ο Χειριστής που έχει δηλωθεί από κοινού στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τα μέρη στη σχετική ενεχυρίαση ή επιβάρυνση.
γ) Σε περίπτωση ενεχυριάσεων ή επιβαρύνσεων πολλαπλών τάξεων, με τη διενέργεια της μεταφοράς σύμφωνα
με την περ. (β) ενημερώνονται μέσω του Σ.Α.Τ. τα αντίστοιχα πρόσωπα υπέρ των οποίων έχει συσταθεί η
ενεχυρίαση ή επιβάρυνση των επομένων τάξεων.
δ) Μετά το πέρας του τριμήνου, ήτοι μετά την 13.3.2019, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τα πρόσωπα υπέρ των οποίων
έχουν συσταθεί τα σχετικά βάρη για την κατά τα ανωτέρω µεταφορά των κινητών αξιών. Αν ο δικαιούχος δεν
έχει ορίσει Χειριστή σύμφωνα με την περ. (α) και δεν υφίσταται κοινός Χειριστής σύμφωνα με την περ. (β), το
πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει συσταθεί το βάρος δικαιούται να ορίσει Χειριστή στο Λογαριασµό Αξιών της
Μερίδας του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ µέσα σε ένα (1) µήνα από το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας, ήτοι έως την
15.4.2019. Για τη δήλωση Χειριστή από το πρόσωπο στο οποίο αφορά το βάρος εφαρμόζονται οι διαδικασίες
ανοίγματος Λογαριασμού Χειριστή που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 8 (β) ΤΟΥ
Ν. 4569/2018
Εφόσον μετά την 15.4.2019 υφίστανται υπόλοιπα κινητών αξιών σε Ειδικούς Λογαριασµούς δικαιούχων κατά
τα προβλεπόμενα στην § Δ της παρούσας, οι σχετικές κινητές αξίες εκποιούνται αναγκαστικά, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 29 παρ. 8 (β) του ν. 4569/2018, και εφαρμόζεται η § Β της παρούσας. Η εκποίηση διενεργείται το
αργότερο µέσα σε τρίµηνη προθεσµία, που λήγει την 16.7.2019.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 8 (δ) ΤΟΥ Ν. 4569/2018
Οι §§ Δ και Ε εφαρμόζονται και αν για τις δεσµευµένες λόγω ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης κινητές αξίες έχει
επιβληθεί κατάσχεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 8 (δ) του ν. 4569/2018.

Ζ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 7 (γ), (δ) ΚΑΙ ΠΑΡ. 8 (β) ΤΟΥ Ν. 4569/2018
Σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης των προς εκποίηση κινητών αξιών που εκποιούνται κατά τα
προβλεπόμενα στις §§ Β, Γ και Ε της παρούσας, ή αδυναµίας εκποίησης αυτών ολικά ή µερικά µέσα στις
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προθεσμίες που τίθενται στις §§ Β, Γ και Ε της παρούσας, οι µη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε Ειδικό Λογαριασµό του στο Σ.Α.Τ., επ’ ονόµατι του δικαιούχου και τα
πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ.
7 (γ), (δ) και παρ. 8 (β) του ν. 4569/2018.

Η. ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ Ή ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 8 (γ) ΤΟΥ Ν. 4569/2018
Ενεχυριάσεις ή επιβαρύνσεις κινητών αξιών µετά την πάροδο διµήνου από την έναρξη ισχύος του ν. 4569/2018,
ήτοι μετά την 12.12.2018 υλοποιούνται αντί του Ειδικού Λογαριασµού, στο Λογαριασµό Χειριστή της Μερίδας του
δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 8 (γ) του ν. 4569/2018.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. www.athexgroup.gr.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο και να καταχωρισθεί παραπλεύρως της
ανάρτησης η ημερομηνία της ανάρτησης ως ημερομηνία ισχύος της παρούσας. Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί
επίσης σε μία (1) ημερήσια πολιτική και μία (1) οικονομική εφημερίδα, που εκδίδονται στην Αθήνα, ευρείας
κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 29 παρ. 9 του ν. 4569/2018.
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