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ρέδην Νόκνπ γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΣΙΣΛΟ I 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

Άξζξν 1 

θνπόο 

θνπφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Πξψηνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Μαΐνπ 

2014 «γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/92/ΔΚ 

θαη ηεο Οδεγίαο 2011/61/ΔΔ» (ΔΔ L 173/12.6.2014) θαη ηεο Οδεγίαο 2016/1034/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Ηνπλίνπ 2016 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ» (ΔΔ L 175/30.6.2016). 

Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ Μέξνπο απηνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 (ΔΔ L 173/12.6.2014) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Μαΐνπ 2014 «γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη γηα, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012. 

 

Άξζξν 2 

Πεδίν εθαξκνγήο 

(Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο αγνξάο, ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα.  

 

2. Ο παξψλ λφκνο ζεζπίδεη απαηηήζεηο σο πξνο ηα αθφινπζα: 

α) ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΠΔΤ, σο θαη ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ηελ άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ άιινπ θξάηνπο κέινπο ζηελ Διιάδα,  

β) ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ηελ άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

επηρεηξήζεηο ηξίησλ ρσξψλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, 

γ) ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία δηαρεηξηζηψλ αγνξάο θαη ξπζκηδφκελσλ 

αγνξψλ, 

δ) ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία παξφρσλ ππεξεζηψλ αλαθνξάο 

δεδνκέλσλ  

ε) ηελ επνπηεία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 

3. Οη αθφινπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη επίζεο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη 

άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ηνπ λ. 4261/2014 (Α΄107) ή ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, φηαλ παξέρνπλ 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κία ή θαη πεξηζζφηεξεο: 

α) παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 , παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηα άξζξα 14 θαη 16 έσο 20, 

β) ην Κεθάιαην II ηνπ Tίηινπ II,  

 γ) ην θεθάιαην III ηνπ ηίηινπ II, εθηφο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 34, ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 34
α
, ησλ παξ. 2 έσο 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 35 θαη ησλ παξ. 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 35

α
, 

δ) ηα άξζξα 67 έσο 73, ηα άξζξα 78, 83, 84.  
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4. Οη αθφινπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη επίζεο ζηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα φηαλ πξνβαίλνπλ ζε πψιεζε ή παξνρή ζπκβνπιήο ζε πειάηεο ζρεηηθά κε 

δνκεκέλεο θαηαζέζεηο:  

α) παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9, ην άξζξν 14 θαη νη παξ. 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 16, 

β) ηα άξζξα 23 έσο 26, ην άξζξν 28 θαη ην άξζξν 29 θαη ην άξζξν 30, θαη 

γ) ηα άξζξα 67 έσο 73. 

 

5. Οη παξ. 1 έσο 6  ηνπ άξζξνπ 17 εθαξκφδεηαη επίζεο ζηα κέιε ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ θαη ΠΜΓ πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηνλ παξφληα λφκν ή ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ, δπλάκεη ησλ ζηνηρείσλ α), ε), ζ) θαη η) ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2.  

 

6. Σα άξζξα 57 θαη 58 εθαξκφδνληαη επίζεο ζηα πξφζσπα πνπ εμαηξνχληαη δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 3. 

 

7. Όια ηα πνιπκεξή ζπζηήκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Σίηινπ II γηα ηνπο ΠΜΓ ή ηνπο ΜΟΓ ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Σίηινπ III γηα ηηο 

ξπζκηδφκελεο αγνξέο. 

 

Δπηρεηξήζεηο επελδχζεσλ νη νπνίεο δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαηά ηξφπν 

νξγαλσκέλν, ζπρλά, ζπζηεκαηηθά θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φηαλ εθηεινχλ εληνιέο πειαηψλ, 

εθηφο ξπζκηδφκελεο αγνξάο ή ΠΜΓ ή ΜΟΓ, ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Σίηιν III ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 (ΔΔ L 173/12.6.2014). 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 23 θαη 28 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014, φιεο νη 

ζπλαιιαγέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην θαη 

πνπ δελ ζπλάπηνληαη ζε πνιπκεξή ζπζηήκαηα ή ζπζηεκαηηθνχο εζσηεξηθνπνηεηέο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σίηινπ III ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

  

Άξζξν 3 

Δμαηξέζεηο 

(Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη: 

 

α) ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αληαζθάιηζεο θαη αληεθρψξεζεο ηνπ λ.4364/2016 (Α' 13) φηαλ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν σο άλσ λφκνο,  

 

β) ζηα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά ζηηο κεηξηθέο ηνπο 

επηρεηξήζεηο, ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή ζε άιιεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ 

κεηξηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ,      

 

γ) ζηα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ επελδπηηθή ππεξεζία πεξηζηαζηαθά ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή δηέπεηαη απφ 

λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή απφ επαγγεικαηηθφ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ δελ 

απαγνξεχνπλ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο, 

 

δ) ζηα πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζρεηηθά κε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα νπνία δελ είλαη παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ή δηθαηψκαηα 

εθπνκπήο ή παξάγσγα επί ησλ δηθαησκάησλ απηψλ θαη δελ παξέρνπλ άιιεο επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο ή αζθνχλ άιιεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 
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πιελ ησλ παξαγψγσλ επί εκπνξεπκάησλ ή ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο ή ησλ παξαγψγσλ επί 

ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, εθηφο εάλ ηα πξφζσπα απηά: 

αα) είλαη εηδηθνί δηαπξαγκαηεπηέο (market makers), 

ββ) είλαη κέιε ή ζπκκεηέρνπλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ΠΜΓ, αθελφο, ή έρνπλ άκεζε 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο, αθεηέξνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ εθηεινχλ ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ζπλαιιαγέο νη 

νπνίεο είλαη αληηθεηκεληθά κεηξήζηκν φηη κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο δηαζεζίκσλ ησλ ελ ιφγσ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ή ησλ νκίισλ ηνπο,  

γγ) εθαξκφδνπλ ηερληθή θαηάξηηζεο αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε πςειή ζπρλφηεηα ή 

δδ) δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ φηαλ εθηεινχλ εληνιέο πειαηψλ. 

Σα πξφζσπα πνπ εμαηξνχληαη βάζεη ησλ πεξηπηψζεσλ α), ζ) ή η) δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο γηα λα ηζρχεη ε εμαίξεζή ηνπο, 

 

ε) ζηνπο δηαρεηξηζηέο κε ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο βάζεη ηεο Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 

54409/2632/2004 (Β΄ 1931) ή ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ (ΔΔ L 275/25.10.2003) νη νπνίνη, 

φηαλ δηαπξαγκαηεχνληαη δηθαηψκαηα εθπνκπήο, δελ εθηεινχλ εληνιέο πειαηψλ θαη δελ 

παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο, νχηε αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ηνπ λα 

δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξφζσπα απηά δελ 

εθαξκφδνπλ θάπνηα ηερληθή θαηάξηηζεο αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε πςειή ζπρλφηεηα, 

 

ζη) ζηα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά 

ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 

δ) ζηα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη κφλν ζηε δηαρείξηζε 

ζπζηεκάησλ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

απνθιεηζηηθά ζηηο κεηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή ζε άιιεο 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ κεηξηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ, 

 

ε) ζηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) θαη ζηνπο άιινπο 

εζληθνχο νξγαληζκνχο πνπ επηηεινχλ παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο ζηελ Έλσζε, ζηνπο ινηπνχο 

δεκφζηνπο θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεκφζην ρξένο ή παξεκβαίλνπλ ζηε δηαρείξηζή ηνπ 

ζηελ Έλσζε θαη ζε δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί απφ 

δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε θαη νη νπνίνη έρνπλ σο ζθνπφ λα θηλεηνπνηνχλ 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη λα πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε πξνο φθεινο ησλ 

κειψλ ηνπο πνπ πιήηηνληαη ή απεηινχληαη απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, 

 

ζ) ζηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη ζηα ηακεία ζπληάμεσλ (pension funds), 

φπσο εθάζηνηε νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, είηε ππφθεηληαη ζε ζπληνληζκφ 

ζε επίπεδν Έλσζεο είηε φρη, θαη ζηνπο ζεκαηνθχιαθεο θαη δηαρεηξηζηέο απηψλ ησλ 

νξγαληζκψλ, 

 

η) ζηα πξφζσπα: 

αα) ηα νπνία δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ, ζε παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ή δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή παξάγσγα επί 

ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ φηαλ εθηεινχλ εληνιέο πειαηψλ, ή 

 

ββ) πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο, πιελ ηεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ, ζε παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ή ζε δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή παξάγσγα απηψλ, 

ζηνπο πειάηεο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο,ππφ ηνλ φξν φηη: 
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— ζε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ρσξηζηά θαη σο ζχλνιν απηφ απνηειεί 

παξεπφκελε δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ζεσξνχκελε ζε 

επίπεδν νκίινπ, θαη φηη ε ελ ιφγσ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο δελ είλαη ε παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ νχηε ε άζθεζε 

ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ηνπ λ. 4261/2014 (Α΄ 107) ή ηεο Οδεγίαο 

2013/36/ΔΔ ή ην λα δξνπλ σο εηδηθνί δηαπξαγκαηεπηέο γηα παξάγσγα επί 

εκπνξεπκάησλ, 

— ηα πξφζσπα απηά δελ εθαξκφδνπλ θάπνηα ηερληθή θαηάξηηζεο αιγνξηζκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζε πςειή ζπρλφηεηα, θαη 

— ηα ελ ιφγσ πξφζσπα θνηλνπνηνχλ ζε εηήζηα βάζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο  φηη 

θάλνπλ ρξήζε ηεο εμαίξεζεο απηήο θαη, εάλ ηνπο δεηεζεί, αλαθέξνπλ ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην πιαίζην ησλ ζηνηρεία αα) θαη ββ) είλαη παξεπφκελε σο πξνο 

ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο, 

ηα) ζηα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο θαηά ηελ άζθεζε άιιεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε εκπίπηνπζαο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ακείβνληαη εηδηθά γηα ηελ παξνρή ησλ ζπκβνπιψλ απηψλ, 

ηβ) ζηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ε) ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4001/2011 (Α΄ 179) ή ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο 

2009/72/ΔΚ ή ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ (ΔΔ L 211/14.8.2009) θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο βάζεη ησλ αλσηέξσ, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

714/2009, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 715/2009 (ΔΔ L 211/14.8.2009) ή βάζεη ησλ θσδίθσλ 

ησλ δηθηχσλ ή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ησλ ελ ιφγσ 

Καλνληζκψλ, ζηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ σο πάξνρνη ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο γηα λα 

αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο βάζεη ησλ ελ ιφγσ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ή βάζεη ησλ θσδίθσλ 

ησλ δηθηχσλ ή ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ησλ θαλνληζκψλ 

απηψλ θαη ζε θάζε θνξέα δηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο κεραληζκνχ εμηζνξξφπεζεο 

ελέξγεηαο ή δηθηχνπ ή ζπζηήκαηνο αγσγψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ παξνρήο θαη 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, φηαλ αζθνχλ ηα θαζήθνληα απηά. 

Ζ εμαίξεζε απηή ηζρχεη γηα πξφζσπα ηα νπνία αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζην παξφλ ζεκείν κφλνλ φηαλ αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή παξέρνπλ επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. Ζ εμαίξεζε απηή δελ ηζρχεη φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία κηαο 

δεπηεξνγελνχο αγνξάο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ γηα ζπλαιιαγέο επί 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηθαησκάησλ κεηαθνξάο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, 

ηγ) ζηα Κεληξηθά Απνζεηήξηα Σίηισλ (ΚΑΣ), κε ηελ εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 73 

ηνπ Kαλνληζκνχ (ΔΔ) 909/2014 (ΔΔ L 257/28.8.2014).  

2. Σα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν δελ εθηείλνληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ αληηζπκβαιινκέλνπο ζε πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο 

πνπ ρεηξίδνληαη ην δεκφζην ρξένο ή απφ κέιε ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) θαη κε ην 

πξσηφθνιιν αξηζ. 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ή θαηά ηελ άζθεζε ηζνδχλακσλ θαζεθφλησλ 

δπλάκεη εζληθψλ δηαηάμεσλ. 

 

 

Άξζξν 4 

Οξηζκνί 

(Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ λννχληαη σο: 
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1.α) «Δπηρείξεζε επελδχζεσλ»: Κάζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε ζπλήζεο επηρεηξεκαηηθή   

  δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξνρή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο ή  

  ε άζθεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επαγγεικαηηθή βάζε, . Ωο   

  επηρείξεζε επελδχζεσλ λνείηαη θαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή   

άδεηα απφ άιιν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ. 

  β) «Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ)»: ε επηρείξεζε 

επελδχζεσλ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο αλψλπκε εηαηξεία ηνπ θ.λ.   2190/1920 (Α’ 144) θαη έρεη 

ιάβεη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.   

 

2.«Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο»: Οπνηεζδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο θαη  

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο  Η νη νπνίεο αθνξνχλ νπνηνδήπνηε  απφ 

ηα κέζα πνπ απαξηζκνχληαη ζην ηκήκα Γ ηνπ παξαξηήκαηνο Η.  

 

3. «Παξεπφκελε ππεξεζία»: Οπνηαδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα 

Β ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

 

4. «Δπελδπηηθή ζπκβνπιή»: Ζ παξνρή πξνζσπηθψλ ζπζηάζεσλ ζε πειάηε, είηε θαηφπηλ 

αηηήζεψο ηνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζρεηηθά κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

 

5. «Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ»: Ζ δηακεζνιάβεζε ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ  

αγνξάο ή πψιεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ 

πειαηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ πψιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ επηρείξεζε επελδχζεσλ  ή πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζήο 

ηνπο. 

6. «Γηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ»: Ζ δηαπξαγκάηεπζε έλαληη ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

7.«Δηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο (market maker)»: Πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο    

   ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζε ζπλερή βάζε, θαη αλαιακβάλεη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο γηα  

   ίδην ινγαξηαζκφ αγνξάδνληαο θαη πσιψληαο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα έλαληη ηδίσλ   

   θεθαιαίσλ ζε ηηκέο πνπ έρεη θαζνξίζεη ν ίδηνο. 

 

8. «Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ»: Ζ δηαρείξηζε, κε εληνιή ηνπ πειάηε θαη ππφ θαζεζηψο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο γηα θάζε πειάηε, ραξηνθπιαθίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.  

 

9. «Πειάηεο»: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν κηα επηρείξεζε επελδχζεσλ παξέρεη 

επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο. 

 

10. «Δπαγγεικαηίαο πειάηεο»: Ο πειάηεο πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

11. «Ηδηψηεο πειάηεο»: Κάζε πειάηεο πνπ δελ είλαη επαγγεικαηίαο πειάηεο. 

 

12.«Αγνξά αλάπηπμεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ»: Έλαο ΠΜΓ πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί σο  

αγνξά γηα ηελ αλάπηπμε ΜκΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ην  άξζξν 33 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/EE.  
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13.  «Μηθξνκεζαία επηρείξεζε (ΜκΔ)»: γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κηα εηαηξεία 

πνπ έρεη κέζε θεθαιαηνπνίεζε κηθξφηεξε απφ 200 000 000 επξψ κε βάζε ηα ζηνηρεία ζην 

ηέινο θάζε έηνπο, γηα ηα ηξία ηειεπηαία εκεξνινγηαθά έηε. 

 

14.  «Οξηαθή εληνιή» (limit order): Eληνιή αγνξάο ή πψιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλε νξηαθή ή θαιχηεξε ηηκή θαη γηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα. 

 

15.  «Υξεκαηνπηζησηηθφ κέζν»: Σα κέζα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ηκήκα Γ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

16.  «πκβάζεηο ελεξγεηαθψλ παξαγψγσλ Γ.6»: πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

(options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps) 

θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηκήκα Γ.6 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Η ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε άλζξαθα ή πεηξέιαην ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζε ΜΟΓ θαη πξέπεη λα εθθαζαξηζηεί κε θπζηθή παξάδνζε. 

 

17. «Μέζα ρξεκαηαγνξάο»: Καηεγνξίεο κέζσλ πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκαηεχζεσο ζηε ρξεκαηαγνξά, φπσο ηα έληνθα γξακκάηηα, ηα απνδεηθηηθά 

θαηάζεζεο θαη ηα εκπνξηθά γξακκάηηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ κέζσλ πιεξσκήο. 

 

18.  «Γηαρεηξηζηήο αγνξάο»: Ζ αλψλπκε εηαηξεία πνπ δηεπζχλεη ή δηαρεηξίδεηαη ξπζκηδφκελε 

αγνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ωο δηαρεηξηζηήο αγνξάο λνείηαη θαη 

θάζε άιιν πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ε ίδηα ε ξπζκηδφκελε αγνξά ην 

νπνίν έρεη ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ άιιν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ.  

 

19. «Πνιπκεξέο ζχζηεκα»: Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα ή κεραληζκφο ζην νπνίν πιείνλα 

ζπκθέξνληα ηξίησλ γηα αγνξά θαη πψιεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξνχλ ζην ζχζηεκα. 

 

20.  «πζηεκαηηθφο εζσηεξηθνπνηεηήο»: Δπηρείξεζε επελδχζεσλ ε νπνία δηελεξγεί 

ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν, ζπρλά, ζπζηεκαηηθά θαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, φηαλ εθηειεί εληνιέο πειαηψλ εθηφο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ΠΜΓ ή 

ΜΟΓ, ρσξίο λα ιεηηνπξγεί πνιπκεξέο ζχζηεκα. O ζπρλφο θαη ζπζηεκαηηθφο ραξαθηήξαο 

κεηξάηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ ζπλάπηνληαη 

απφ ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ εθηφο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ φηαλ 

εθηειεί εληνιέο πειαηψλ. O ζεκαληηθφο βαζκφο κεηξάηαη είηε βάζεη ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλάπηνληαη  εθηφο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ επηρείξεζε επελ 

δχζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν είηε βάζεη ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ζπλάπηνληαη εθηφο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπλνιηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Έλσζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. Ο 

ραξαθηεξηζκφο σο ζπζηεκαηηθνχ εζσηεξηθνπνηεηή ηζρχεη κφλν φηαλ πιεξνχληαη θαη νη 

δχν πξνυπνζέζεηο, ηφζν ν ζπρλφο θαη ζπζηεκαηηθφο ραξαθηήξαο, φζν θαη ν ζεκαληηθφο 

βαζκφο, ή φηαλ κηα επηρείξεζε επελδχζεσλ επηιέγεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί σο 

ζπζηεκαηηθφο εζσηεξηθνπνηεηήο. 

 

21.  «Ρπζκηδφκελε αγνξά»: Πνιπκεξέο ζχζηεκα ην νπνίν δηεπζχλεη ή δηαρεηξίδεηαη 

δηαρεηξηζηήο αγνξάο θαη ην νπνίν επηηξέπεη ή δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέγγηζε πιεηφλσλ 

ζπκθεξφλησλ ηξίησλ γηα ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ – εληφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ νη νπνίνη δελ παξέρνπλ δηαθξηηηθή 

επρέξεηα –θαηά ηξφπν θαηαιήγνληα ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ζρεηηθήο κε ρξεκαηνπηζησηηθά 
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κέζα ηα νπνία είλαη εηζεγκέλα πξνο δηαπξαγκάηεπζε βάζεη ησλ θαλφλσλ ή ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ, θαη ην νπνίν έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά 

ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν III ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηεο Οδεγίαο 2014/65/EE.   

22.  «Πνιπκεξήο κεραληζκφο δηαπξαγκάηεπζεο» ή «ΠΜΓ»: Πνιπκεξέο ζχζηεκα ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη επηρείξεζε επελδχζεσλ ή δηαρεηξηζηήο αγνξάο θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

πξνζέγγηζε πιεηφλσλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ γηα ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ –εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε θαλφλεο πνπ δελ 

παξέρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα – θαηά ηξφπν πνπ θαηαιήγεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν II ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηεο Οδεγίαο 2014/65/EE. 

23. «Μεραληζκφο νξγαλσκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο» ή «ΜΟΓ»: Σν πνιπκεξέο ζχζηεκα, πνπ 

δελ είλαη ξπζκηδφκελε αγνξά ή ΠΜΓ, ζην νπνίν πιείνλα ζπκθέξνληα ηξίησλ γηα αγνξά θαη  

πψιεζε νκνιφγσλ, δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, δηθαησκάησλ εθπνκπήο  θαη 

παξάγσγσλ κέζσλ δχλαληαη λα αιιειεπηδξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηά ηξφπν πνπ  

θαηαιήγεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν II ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/EE. 

 

24.  «Σφπνο δηαπξαγκάηεπζεο»: Ρπζκηδφκελε αγνξά, ΠΜΓ ή ΜΟΓ. 

 

25.  «Ρεπζηή αγνξά»: Αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή θαηεγνξίαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, φπνπ ππάξρνπλ έηνηκνη θαη πξφζπκνη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο ζε ζπλερή βάζε, ε 

νπνία αμηνινγείηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηδηαίηεξε δνκή αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ: 

α) κέζε ζπρλφηεηα θαη κέζν κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα έλα θάζκα ζπλζεθψλ αγνξάο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο θαηεγνξίαο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

β) αξηζκφο θαη είδνο ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιφγνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ηεινχλ ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

γ)κέζν άλνηγκα ηηκψλ φπνπ είλαη δηαζέζηκν. 

 

26.«Αξκφδηα αξρή»: Ζ αξρή πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ε  

     αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηεο Οδεγίαο 2014/65/EK θαηά πεξίπησζε.   

 

27. «Πηζησηηθφ ίδξπκα»: Σν πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 1) ηεο  παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)  575/2013 (EE L 176/27.6.2013).  

 

28.  «Δηαηξεία δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ»: Ζ εηαηξεία δηαρείξηζεο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β) θαη γ) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4099/2012 (Α΄250) θαη ηεο πεξίπησζεο β) ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο 2009/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 302/17.11.2009). 

 

29.  «πλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο»: Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν, ελεξγψληαο ππφ ηελ 

πιήξε θαη άλεπ φξσλ επζχλε κηαο θαη κφλνλ επηρείξεζεο επελδχζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

νπνίαο ελεξγεί, πξνσζεί ηηο επελδπηηθέοή παξεπφκελεο ππεξεζίεο ζε πειάηεο ή δπλεηηθνχο 

πειάηεο, ιακβάλεη θαη δηαβηβάδεη νδεγίεο ή εληνιέο πειαηψλ ζρεηηθά κε επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο ή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηνπνζεηεί ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζε πειάηεο ή δπλεηηθνχο πειάηεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα ή ππεξεζίεο. 
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30.  «Τπνθαηάζηεκα»: Σφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πιελ ηεο έδξαο, πνπ απνηειεί 

ηκήκα ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη παξέρεη 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη/ή δξαζηεξηφηεηεο, ελδερνκέλσο δε θαη παξεπφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε επελδχζεσλ έρεη αδεηνδνηεζεί. Όινη νη ηφπνη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζην απηφ θξάηνο κέινο απφ 

επηρείξεζε επελδχζεσλ κε ηελ έδξα ηεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ζεσξνχληαη σο έλα θαη 

κφλν ππνθαηάζηεκα. 

 

31.  «Δηδηθή ζπκκεηνρή»: άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε επελδχζεσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην 10 % ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ λ. 3556/2007 (Α΄91) θαη ηα άξζξα 9 θαη 10 ηεο Οδεγίαο 

2004/109/ΔΚ (EE L 390/31.12.2004) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ φξσλ γηα ηελ άζξνηζή ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2, 3, 4 

θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ζηηο παξ. 4 θαη 5 ηεο σο άλσ Οδεγίαο, ή πνπ 

επηηξέπεη ηελ άζθεζε ζεκαληηθήο επηξξνήο ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ 

ζηελ νπνία πθίζηαηαη ε ελ ιφγσ ζπκκεηνρή.  

 

32.  «Μεηξηθή επηρείξεζε»: Ζ κεηξηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251) θαη ε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ ηνπ (EE L 182/29.6.2013)  

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ . 

 

33.  «Θπγαηξηθή επηρείξεζε»: Ζ ζπγαηξηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ζπγαηξηθήο 

επηρείξεζεο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 θαη ε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 

10 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε 

ζπγαηξηθήο κηαο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ είλαη επηθεθαιήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

 

34.  «Όκηινο»: Ο φκηινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ νκίινπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ λ. 4308/2014 θαη 

ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ. 

 

35.  «ηελνί δεζκνί»: θαηάζηαζε ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ζπλδένληαη κε: 

α)  ζρέζε ζπκκεηνρήο: δειαδή θαηνρή, άκεζα ή κέζσ ειέγρνπ, ηνπ 20 % ή πεξηζζφηεξν 

ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο, 

β)  «ζρέζε ειέγρνπ»: δειαδή ζρέζε κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ, ή παξφκνηα ζρέζε κεηαμχ νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη κηαο επηρείξεζεο. Κάζε ζπγαηξηθή ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο 

ζεσξείηαη επίζεο ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ είλαη επηθεθαιήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ, 

γ) δεζκφ κε ηνλ νπνίν ακθφηεξα ή φια ηα πξφζσπα απηά ζπλδένληαη κφληκα κε έλα θαη ην 

απηφ πξφζσπν κε ζρέζε ειέγρνπ.  
 

36.  «Γηνηθεηηθφ φξγαλν»: Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή άιιν φξγαλν ή φξγαλα κηαο 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ, ελφο δηαρεηξηζηή αγνξάο ή ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ αλαθνξάο 

δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ νξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ θαηά πεξίπησζε εζληθή λνκνζεζία θαη πνπ 

έρνπλ εμνπζία θαζνξηζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο θαηεχζπλζεο 

ηεο νληφηεηαο θαηά πεξίπησζε θαη επηβιέπνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζή ηεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

δηεπζχλνπλ πξαγκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ.    
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37. «Γηεπζπληηθά ζηειέρε»: Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ, ελφο δηαρεηξηζηή αγνξάο ή ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ αλαθνξάο 

δεδνκέλσλ θαη ηα νπνία είλαη ππεχζπλα θαη ππφινγα απέλαληη ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν γηα 

ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο νληφηεηαο θαηά πεξίπησζε,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνο ηνπο 

πειάηεο απφ ηελ επηρείξεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο, 

38. «Αληηζηνηρηζκέλε ζπλαιιαγή γηα ίδην ινγαξηαζκφ»: πλαιιαγή γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαηά 

ηελ νπνία ν θνξέαο δηεπθφιπλζεο κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ πσιεηή ηεο 

ζπλαιιαγήο θαηά ηξφπν πνπ δελ ηνλ εθζέηεη πνηέ ζε θίλδπλν αγνξάο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, κε ακθφηεξα ηα κέξε ηεο ζπλαιιαγήο λα εθηεινχληαη 

ηαπηφρξνλα, θαη φπνπ ε ζπλαιιαγή νινθιεξψλεηαη ζε ηηκή θαηά ηελ νπνία ν θνξέαο 

δηεπθφιπλζεο δελ πξαγκαηνπνηεί θαλέλα θέξδνο ή δεκία, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, ακνηβήο 

ή ρξέσζεο γηα ηε ζπλαιιαγή πνπ γλσζηνπνηείηαη πξνεγνπκέλσο. 

39. «Αιγνξηζκηθέο ζπλαιιαγέο»: Οη ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπνπ έλαο 

αιγφξηζκνο ππνινγηζηή θαζνξίδεη απηφκαηα επηκέξνπο παξακέηξνπο εληνιψλ, φπσο π.ρ. 

ηελ απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο εληνιήο, ηνλ ρξφλν, ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα ηεο 

εληνιήο ή ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο εληνιήο κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο, κε ειάρηζηε ή θακία 

αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη δελ πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δξνκνιφγεζεο εληνιψλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο 

δηαπξαγκάηεπζεο ή γηα ηελ επεμεξγαζία εληνιψλ πνπ δελ θαζνξίδνπλ παξακέηξνπο γηα 

ηελ εθηέιεζή ηνπο, ή γηα ηελ επηβεβαίσζε εληνιψλ ή ηε κεηαζπλαιιαθηηθή επεμεξγαζία 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηειέζηεθαλ. 

40.«Σερληθή θαηάξηηζεο αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε πςειή ζπρλφηεηα»: ηερληθή    

      θαηάξηηζεο αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

     α)ηε ρξήζε ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αδξάλεηαο   

     δηθηχσλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ    

     πιεξνθνξηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο εμήο δηεπθνιχλζεηο γηα        

     ηελ αιγνξηζκηθή εηζαγσγή εληνιψλ: ζπζηέγαζε ζπζηεκάησλ, θηινμελία ζπζηεκάησλ ζε                 

     εγγχηεηα (proximity hosting) ή άκεζε ειεθηξνληθή   

     πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο, 

β)ηνλ θαζνξηζκφ απφ ην ζχζηεκα ηεο απφθαζεο γηα ηελ εηζαγσγή, ηελ παξαγσγή, ηε 

δξνκνιφγεζε ή ηελ εθηέιεζε κηαο εληνιήο ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, γηα κεκνλσκέλεο 

ζπλαιιαγέο ή εληνιέο, θαη 

γ)πςειά εκεξήζηα επίπεδα κελπκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ εληνιέο, πξνζθνξέο ή 

αθπξψζεηο. 

 

41. «Άκεζε ειεθηξνληθή πξφζβαζε»: Μεραληζκφο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ έλα κέινο ή 

ζπκκεηέρσλ ή πειάηεο ελφο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο επηηξέπεη ζε έλα πξφζσπν λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ θσδηθφ δηαπξαγκάηεπζήο ηνπ έηζη ψζηε ην πξφζσπν απηφ λα κπνξεί λα 

δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά εληνιέο ζρεηηθά κε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν απεπζείαο ζηνλ 

ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο θαη πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο φπνπ ην ελ ιφγσ πξφζσπν θάλεη 

ρξήζε ηεο ππνδνκήο ηνπ κέινπο ή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή ηνπ πειάηε, ή νπνηνπδήπνηε 

ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο κε ηνλ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην κέινο ή ηνλ 

ζπκκεηέρνληα ή ηνλ πειάηε, γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ (άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά, 

direct market access) θαη ξπζκίζεηο φπνπ ε ππνδνκή απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πξφζσπν (θαηεπζείαλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, sponsored access). 



10 

 

42. «Πξαθηηθή δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ (cross selling practices)»: Ζ πξνζθνξά κηαο 

επελδπηηθήο ππεξεζίαο καδί κε κηα άιιε ππεξεζία ή πξντφλ σο κέξνο παθέηνπ ή σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδηα ζπκθσλία ή παθέην. 

 
43.«Γνκεκέλε θαηάζεζε»: Καηάζεζε φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 20) ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4370/2016 (Α΄ 37) θαη ζην ζεκείν 3  ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

Οδεγίαο 2014/49/ΔΔ, (EE L 173/12.6.2014) πιήξσο επηζηξεπηέα θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο, βάζεη φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο ηπρφλ ηφθνη ή άιιεο απνδφζεηο θαηαβάιινληαη ή 

εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ζχκθσλα κε έλαλ ηχπν πνπ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο φπσο: 

α) έλαλ δείθηε ή ζπλδπαζκφ δεηθηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ 

ησλ νπνίσλ ε απφδνζε ζπλδέεηαη άκεζα κε έλαλ δείθηε επηηνθίνπ φπσο ν Euribor ή ν Libor 

β) έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ή ζπλδπαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

γ) έλα εκπφξεπκα ή ζπλδπαζκφ εκπνξεπκάησλ ή άιισλ, πιηθψλ ή κε πιηθψλ, κε 

αληαιιάμηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

δ) κηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ή ζπλδπαζκφ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

 
 

44.  «Κηλεηέο αμίεο»: Οη θαηεγνξίεο θηλεηψλ αμηψλ πνπ επηδέρνληαη δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ 

θεθαιαηαγνξά, εμαηξνπκέλσλ ησλ κέζσλ πιεξσκήο, θαη ηδίσο: 

α) κεηνρέο θαη άιινη ηίηινη ηζνδχλακνη κε κεηνρέο εηαηξεηψλ, πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ θαη 

άιισλ νληνηήησλ, θαζψο θαη απνζεηήξηα έγγξαθα γηα κεηνρέο 

β) νκφινγα ή άιιεο κνξθέο ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απνζεηεξίσλ εγγξάθσλ γηα ηέηνηεο θηλεηέο αμίεο 

γ) θάζε άιιε θηλεηή αμία πνπ παξέρεη δηθαίσκα αγνξάο ή πψιεζεο παξφκνησλ θηλεηψλ 

αμηψλ ή επηδερφκελε δηαθαλνληζκνχ κε ξεπζηά δηαζέζηκα πξνζδηνξηδφκελν θαη’ 

αλαθνξά πξνο θηλεηέο αμίεο, λνκίζκαηα, επηηφθηα ή απνδφζεηο, εκπνξεχκαηα ή άιινπο 

δείθηεο ή κεγέζε. 

 
 

45.«Απνζεηήξηα έγγξαθα»: Οη θηλεηέο αμίεο νη νπνίεο επηδέρνληαη δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ 

θεθαιαηαγνξά θαη νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ θπξηφηεηα επί ησλ θηλεηψλ αμηψλ αιινδαπνχ 

εθδφηε, ελψ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά θαη ε 

δηαπξαγκάηεπζή ηνπο λα γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο θηλεηέο αμίεο ηνπ αιινδαπνχ εθδφηε. 

 

46.«Γηαπξαγκαηεχζηκα ακνηβαία θεθάιαηα»: Κεθάιαηα ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία 

θαηεγνξία κεξηδίσλ ή κεηνρψλ απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο ζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο θαη κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ εηδηθφ 

δηαπξαγκαηεπηή πνπ ελεξγεί γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε αμία ησλ κεξηδίσλ ή ησλ κεηνρψλ ζηνλ 

ηφπν ηνπο.  δηαπξαγκάηεπζεο δελ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ 

ηνπο θαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ ελδεηθηηθή θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ  

 

47.«Πηζηνπνηεηηθά»: Σα πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 

27) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

 

48. «Γνκεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα»: Σα δνκεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 28) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

600/2014. 

 

49. «Παξάγσγα»: Σα παξάγσγα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 29) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

 

50. «Παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ»: Σα παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
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ζεκείνπ 30) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

 

51. «Κεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο»: Κεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012 (EE L 201/27.7.2012). 

 

52. «Eγθεθξηκέλνο κεραληζκφο δεκνζηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ» ή «Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ.»: Πξφζσπν 

ην νπνίν έρεη ιάβεη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 

2014/65/ΔΔ, άδεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δεκνζηνπνίεζεο αλαθνξψλ ζπλαιιαγψλ γηα 

ινγαξηαζκφ επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 20 θαη 21 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 600/2014. 

 

53. «Πάξνρνο ελνπνηεκέλνπ δειηίνπ ζπλαιιαγψλ» ή «Π.Δ.ΓΔ.Τ.»: Πξφζσπν ην νπνίν έρεη 

ιάβεη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, άδεηα 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζπγθέληξσζεο ησλ αλαθνξψλ ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα πνπ απαξηζκνχληαη ζηα άξζξα 6, 7, 10, 12, 13, 20 θαη 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)  

600/2014 απφ ξπζκηδφκελεο αγνξέο, ΠΜΓ, ΜΟΓ θαη Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. θαη ελνπνίεζήο ηνπο 

ζε ζπλερή ειεθηξνληθή ξνή δεδνκέλσλ απεπζείαο κεηάδνζεο, παξέρνληαο δεδνκέλα ηηκψλ 

θαη φγθνπ αλά ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 

 

54.«Δγθεθξηκέλνο κεραληζκφο γλσζηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ» ή «Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ.»: 

Πξφζσπν  ην νπνίν έρεη ιάβεη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, άδεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο γλσζηνπνίεζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ  

ζπλαιιαγψλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξνψλ 

(ΔΑΚΑΑ)  γηα ινγαξηαζκφ επηρείξεζεο επελδχζεσλ. 

 

55. «Κξάηνο κέινο θαηαγσγήο»: 

α) ζηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο επελδχζεσλ  : 

i) εάλ ε επηρείξεζε επελδχζεσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

βξίζθνληαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία, 

ii) εάλ ε επηρείξεζε επελδχζεσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε θαηαζηαηηθή ηεο έδξα, 

iii) εάλ ε επηρείξεζε επελδχζεσλ δελ έρεη, βάζεη ηεο εζληθήο ηεο λνκνζεζίαο, 

θαηαζηαηηθή έδξα, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία 
 

β) ζηελ πεξίπησζε ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη θαηαρσξηζκέλε 

ε ξπζκηδφκελε αγνξά ή εάλ, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο, απηή 

δελ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία 

ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο. 

 

γ) ζηελ πεξίπησζε Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. ή Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ.: 

i) εάλ ν Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. ή Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία, 

ii) εάλ ν Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. ή Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη ε θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, 

iii) εάλ ν Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. ή Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. δελ έρεη, βάζεη ηεο εζληθήο ηνπ 

λνκνζεζίαο, θαηαζηαηηθή έδξα, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θεληξηθά 

ηνπ γξαθεία. 

 
  

56. «Κξάηνο κέινο ππνδνρήο»: Σν θξάηνο κέινο, δηάθνξν ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, 

ζην νπνίν κηα επηρείξεζε επελδχζεσλ έρεη ππνθαηάζηεκα ή παξέρεη επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο ή αζθεί επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ξπζκηδφκελε 

αγνξά παξέρεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εμ απνζηάζεσο 

πξφζβαζε κειψλ ή ζπκκεηερφλησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε απηφ ην ίδην θξάηνο κέινο ζηηο 
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δηελεξγνχκελεο ζην ζχζηεκά ηεο ζπλαιιαγέο. 

 

57. «Δπηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο»: Μηα επηρείξεζε πνπ ζα ήηαλ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζα 

παξείρε επελδπηηθέο ππεξεζίεο  ή ζα αζθνχζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή επηρείξεζε 

επελδχζεσλ εάλ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ή ε θαηαζηαηηθή έδξα ηεο βξίζθνληαλ εληφο ηεο 

Έλσζεο. 

 

58. «Δλεξγεηαθφ πξντφλ ρνλδξηθήο»: Σα ελεξγεηαθά πξντφληα ρνλδξηθήο φπσο νξίδνληαη ζην 

ζεκείν 4) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1227/2011 (EE L 326/8.12.2011). 

 

59. «Παξάγσγα επί γεσξγηθψλ πξντφλησλ»: Οη ζπκβάζεηο παξαγψγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξντφληα πνπ πεξηέρνληαη ζην άξζξν 1 θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο I έσο ΥΥ θαη XXIV/1 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013 (EE L 347/20.12.2013). 

  

60. «Δθδφηεο θξαηηθψλ/δεκφζησλ ηίηισλ»: Οηνζδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο θνξείο εθδίδεη 

ρξεσζηηθνχο ηίηινπο: 

i) ε Έλσζε,  

ii) έλα θξάηνο κέινο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπβεξλεηηθνχ θνξέα ή νξγαληζκνχ ή 

εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο, 

iii) ζε πεξίπησζε νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο κέινπο, έλα απφ ηα κέιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

νκνζπνλδία, 

iv) εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ γηα δηάθνξα θξάηε κέιε, 

v) έλα δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζπζηήλεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε 

κέιε, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε θηλεηνπνίεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε παξνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο φθεινο φζσλ κειψλ ηνπ αληηκεησπίδνπλ ή 

απεηινχληαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, ή 

vi) ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

 
 

61. «Κξαηηθφο/δεκφζηνο ρξεσζηηθφο ηίηινο»: Υξεσζηηθφο ηίηινο εθδνζείο απφ εθδφηε 

θξαηηθψλ/δεκφζησλ ηίηισλ. 

 

62. «ηαζεξφ κέζν»: Κάζε κέζν ην νπνίν: 

α) παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη 

πξνζσπηθά ζηνλ πειάηε απηφλ, θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα αλαηξέρεη ζε απηέο 

κειινληηθά, γηα ην απαηηνχκελν απφ ηνπο ζθνπνχο ησλ πιεξνθνξηψλ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαη 

β) επηηξέπεη ηελ αθξηβή  αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

 
 

63. «Πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ»: Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. ή 

Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. 

 

64. Κεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ ή «ΚΑΣ» : θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ φπσο νξίδεηαη ζην 

ζεκείν (1) ηνπ άξζξνπ 2(1) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 909/2014.   

 

ΣΙΣΛΟ II 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

Όξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ 

 

Άξζξν 5 
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Απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ 

(Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ε άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο ζπλήζεο 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε επαγγεικαηηθή βάζε πξνυπνζέηεη ηε ρνξήγεζε 

πξνεγνχκελεο άδεηαο ΑΔΠΔΤ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ην παξφλ 

Κεθάιαην.  

 

2.   Καηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 1, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί άδεηα ζε δηαρεηξηζηή 

αγνξάο λα δηαρεηξίδεηαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνεγνπκέλσο 

εμαθξηβψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ην παξφλ Κεθάιαην. 

 

3.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εγγξάθεη ζε κεηξψν φιεο ηηο ΑΔΠΔΤ. Σν θνηλφ έρεη 

πξφζβαζε ζην κεηξψν απηφ, ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ε ΑΔΠΔΤ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Σν κεηξψν 

επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά. Κάζε άδεηα ιεηηνπξγίαο γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΔΑΚΑΑ. 

 

4.   Οη ΑΔΠΔΤ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη έρνπλ ηα θεληξηθά ηνπο 

γξαθεία θαη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηελ Διιάδα. ηελ επσλπκία ηνπο πξνζδηνξίδνληαη 

σο «Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ» θαη ζην δηαθξηηηθφ ηνπο ηίηιν σο 

"ΑΔΠΔΤ". 

 

5. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ΑΔΠΔΤ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εθαηφλ είθνζη πέληε ρηιηάδεο 

(125.000) επξψ. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ΑΔΠΔΤ, ε νπνία πξνβαίλεη ζε δηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, 

ζε αλαδνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε 

δέζκεπζε αλάιεςεο ή ζε ιεηηνπξγία ΠΜΓ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε επηαθφζηεο ηξηάληα 

ρηιηάδεο (730.000) επξψ. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ΑΔΠΔΤ πνπ παξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζεκείσλ 1, 2, 4 θαη 5 ηνπ Σκήκαηνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Η θαη δελ είλαη αδεηνδνηεκέλε λα παξέρεη ηελ παξεπφκελε ππεξεζία ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ 

Σκήκαηνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο I, θαη ε νπνία δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη θεθάιαηα ή ηίηινπο 

πειαηψλ ηεο θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ κπνξεί ζε θακία ρξνληθή ζηηγκή λα εκθαλίδεη 

νθεηιέο έλαληη απηψλ ησλ πειαηψλ, αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε πελήληα ρηιηάδεο (50.000) 

επξψ. 

 

6. Οη κεηνρέο ηεο ΑΔΠΔΤ είλαη νλνκαζηηθέο. 

 

7. Γηα λα εθδνζεί άδεηα ζχζηαζεο  ΑΔΠΔΤ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, απαηηείηαη λα θαηαηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, θαζψο θαη λα έρεη ρνξεγεζεί άδεηα 

ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαβάιιεηαη ηνηο 

κεηξεηνίο. Μεξηθή θαηαβνιή απνθιείεηαη. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ην ειάρηζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ησλ ΑΔΠΔΤ. Άδεηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη ζε πθηζηάκελεο 

αλψλπκεο εηαηξίεο εθφζνλ έρνπλ ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξ 5 θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ . Σα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ΑΔΠΔΤ δελ κπνξεί λα ππνιείπνληαη ηνπ ειάρηζηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

 

Άξζξν 6 
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Πεξηερόκελν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ 

(Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο πξνζδηνξίδεη ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επηηξέπεηαη λα παξέρεη ε ΑΔΠΔΤ. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θαιχπηεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Σκήκα Β ηνπ 

Παξαξηήκαηνο I. ε θακία πεξίπησζε δελ ρνξεγείηαη άδεηα κφλν γηα ηελ παξνρή 

παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

2.   ΑΔΠΔΤ πνπ δεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο γηα λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε 

πξφζζεηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο ή ζε παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ δελ 

είραλ πξνβιεθζεί θαηά ην ρξφλν ρνξεγήζεσο ηεο αξρηθήο άδεηαο ππνβάιεη αίηεζε επέθηαζεο 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

3.   Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηζρχεη ζε φιε ηελ Έλσζε θαη επηηξέπεη ζηελ ΑΔΠΔΤ λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο θαη λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιάβεη άδεηα, ζε φιε ηελ 

Έλσζε, αζθψληαο είηε ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο, κε ηε κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο, είηε ην 

δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

4. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λνκίκσο αλαγξάθνπλ ζε θάζε έληππν, δεκνζίεπζε, 

αλαθνίλσζε, δηαθήκηζε, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο φηη επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Άξζξν 7 

Γηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη απόξξηςεο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ 

(Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ εάλ δελ έρεη πεηζζεί 

πιήξσο φηη ε αηηνχζα επηρείξεζε πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν. 

 

2.   Ζ αηηνχζα επηρείξεζε παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν θαζνξίδεη κεηαμχ άιισλ ηα είδε ησλ ζθνπνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο 

γηα λα κπνξέζεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα πεηζζεί φηη ε επηρείξεζε έρεη ζεζπίζεη, θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο αξρηθήο αδεηνδφηεζεο, φιεο ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην παξφλ θεθάιαην. 

 

3.   Ζ αηηνχζα επηρείξεζε ελεκεξψλεηαη, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή πιήξνπο 

αίηεζεο, γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ. 

 

 

Άξζξν 8 

Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ 

(Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ, ελ φισ ή 

σο πξνο νξηζκέλεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο, εάλ 

ε ΑΔΠΔΤ: 

α) δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εληφο δψδεθα (12) κελψλ, παξαηηεζεί ξεηψο απ’ 

απηήλ ή δελ έρεη παξάζρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο νχηε αζθήζεη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο έμη (6) κήλεο,  



15 

 

 

β) έιαβε άδεηα βάζεη ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν, 

 

γ) δελ πιεξνί πιένλ ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηεο ρνξεγήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 575/2013, 

 

δ) έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΠΔΤ, νη νπνίεο ζεζπίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 600/2014, θαη θάζε άιιεο δηάηαμεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά.  

Κάζε αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΔΑΚΑΑ. 

 

2. Πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

γλσζηνπνηεί ζηελ ΑΔΠΔΤ ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο ή παξαβάζεηο, θαζψο θαη ηελ 

πξφζεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηάζζνληάο ηεο 

ηαπηφρξνλα πξνζεζκία, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε, κέζα ζηελ νπνία ε ΑΔΠΔΤ νθείιεη λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηεο 

θαη λα ιάβεη, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ παχζε ησλ 

παξαβάζεσλ ή ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο θαη αθνχ 

ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ζέζεηο ηεο ΑΔΠΔΤ θαη αμηνινγήζεη ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο απνθαζίδεη νξηζηηθψο. 

 

 

Άξζξν 9 

Γηνηθεηηθό όξγαλν 

(Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, 

εμαζθαιίδεη φηη νη ΑΔΠΔΤ θαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλά ηνπο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα άξζξα 

80 θαη 83 ηνπ λ. 4261/2014.  

 

2.   Όηαλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί ηελ άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, κπνξεί λα 

επηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα θαηέρνπλ κία επηπιένλ κε εθηειεζηηθή 

δηνηθεηηθή ζέζε απφ φ,ηη επηηξέπεηαη δπλάκεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 4261/2014. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ ΔΑΚΑΑ ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο 

απηέο. 

 

3.    Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κηαο ΑΔΠΔΤ πξνζδηνξίδεη, επηβιέπεη θαη έρεη ηελ επζχλε φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ δηαθπβέξλεζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ΑΔΠΔΤ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ 

εληφο ηεο ΑΔΠΔΤ θαη ηεο πξφιεςεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, κε ηξφπν πνπ πξνσζεί ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηεο. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιιεη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4261/2014, 

νη ξπζκίζεηο απηέο δηαζθαιίδνπλ επίζεο φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εγθξίλεη 

θαη επηβιέπεη: 

 

α) ηελ νξγάλσζε ηεο ΑΔΠΔΤ γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ άζθεζε 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην πξνζσπηθφ, ηνπο πφξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ ΑΔΠΔΤ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη φιεο ηηο απαηηήζεηο κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη ε ΑΔΠΔΤ, 
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β) κηα πνιηηηθή σο πξνο ηηο ππεξεζίεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη ή παξέρνληαη ζχκθσλα κε ην αλεθηφ γηα ηελ ΑΔΠΔΤ επίπεδν θηλδχλνπ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ΑΔΠΔΤ πξνο ηνπο νπνίνπο ζα 

πξνζθέξνληαη ή ζα παξέρνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεμαγσγήο θαηάιιεισλ 

πξνζνκνηψζεσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests), φπνπ απαηηείηαη, 

 

γ) κηα πνιηηηθή ακνηβψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πειάηεο, κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. 

 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην παξαθνινπζεί θαη αλά πεξηφδνπο αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο ΑΔΠΔΤ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηελ άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή παξεπφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ δηαθπβέξλεζεο ηεο ΑΔΠΔΤ θαη ηελ 

επάξθεηα ησλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο, θαη πξνβαίλεη ζηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ ειιείςεσλ. 

Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ επαξθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 

4.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αξλείηαη λα ρνξεγήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο εάλ δελ έρεη πεηζζεί 

φηη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηεο ΑΔΠΔΤ δηαζέηνπλ επαξθψο θαιή θήκε, επαξθείο 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία θαη αθηεξψλνπλ ηθαλφ ρξφλν ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο ζηελ ΑΔΠΔΤ, ή εάλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί θαη εμαθξηβψζηκνη ιφγνη πνπ επηηξέπνπλ 

λα ζεσξεζεί φηη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο ΑΔΠΔΤ ελδέρεηαη λα απνηειεί απεηιή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή, νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζή ηεο θαη ηελ επαξθή κέξηκλα γηα ηα ζπκθέξνληα 

ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο. 

 

5.   Ζ ΑΔΠΔΤ γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 

νξγάλνπ θαη θάζε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζή ηνπ θαη ηεο παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα λα εθηηκήζεη εάλ ε ΑΔΠΔΤ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3. 

 

6.   Ζ ΑΔΠΔΤ νθείιεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξ. 1 θαη δηεπζχλνπλ πξαγκαηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο. Σα ελ ιφγσ 

πξφζσπα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ πεξίπησζε (γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 93 

 

 

Άξζξν 10 

Μέηνρνη κε εηδηθή ζπκκεηνρή 

(Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε ρνξεγεί άδεηα γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή 

ηελ άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ΑΔΠΔΤ εάλ δελ έρεη πιεξνθνξεζεί ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ κεηφρσλ κε εηδηθή ζπκκεηνρή, θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, θαζψο θαη ην χςνο ησλ ελ ιφγσ εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε ρνξεγεί άδεηα εθφζνλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αλάγθεο λα 

δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ΑΔΠΔΤ, δελ έρεη πεηζζεί γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθέο ζπκκεηνρέο. 
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Δάλ ππάξρνπλ ζηελνί δεζκνί κεηαμχ ηεο ΑΔΠΔΤ θαη άιισλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί ηελ άδεηα κφλν εάλ νη δεζκνί απηνί δελ εκπνδίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο. 

 

2.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε ρνξεγεί άδεηα εάλ νη λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή 

δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηξίηεο ρψξαο πνπ δηέπνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, κε ηα νπνία ε ΑΔΠΔΤ έρεη ζηελνχο δεζκνχο, ή νη δπζρέξεηεο πνπ αλαθχπηνπλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ επνπηηθψλ ηεο 

θαζεθφλησλ. 

 

3.   Δάλ ε επηξξνή ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

είλαη πηζαλφ λα απνβεί ζε βάξνο ηεο νξζήο θαη ζπλεηήο δηαρείξηζεο ηεο ΑΔΠΔΤ, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα λα ηεξκαηηζηεί ε ελ ιφγσ θαηάζηαζε. 

Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαηά κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ 

θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή ηελ αλαζηνιή ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ νη ελ ιφγσ κέηνρνη. 

 

 

Άξζξν 11 

Κνηλνπνίεζε ζθνπνύκελεο απόθηεζεο εηδηθήο ζπκκεηνρήο 

(Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν («ππνςήθηνο απνθηψλ»), ην νπνίν, κεκνλσκέλα ή καδί 

κε άιια πξφζσπα, έρεη απνθαζίζεη είηε λα απνθηήζεη, άκεζα ή έκκεζα, εηδηθή ζπκκεηνρή ζε 

ΑΔΠΔΤ, είηε λα απμήζεη πεξαηηέξσ, άκεζα ή έκκεζα, πθηζηάκελε εηδηθή ζπκκεηνρή ζε 

ΑΔΠΔΤ, κε απνηέιεζκα ε αλαινγία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη λα θζάλεη ή λα 

ππεξβαίλεη ηα θαηψηαηα φξηα ηνπ 20 %, ηνπ 1/3 ή ηνπ 50 % ή κε απνηέιεζκα ε ΑΔΠΔΤ λα 

θαηαζηεί ζπγαηξηθή ηνπ επηρείξεζε («ζθνπνχκελε απφθηεζε ζπκκεηνρήο»), απεπζχλεη 

πξνεγνπκέλσο έγγξαθε θνηλνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ηελ 

ΑΔΠΔΤ ζηελ νπνία επηδηψθεη είηε λα απνθηήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή είηε λα ηελ απμήζεη, 

πξνζδηνξίδνληαο ην χςνο ηεο ζθνπνχκελεο ζπκκεηνρήο θαη παξέρνληαο ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 5. 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απνθάζηζε λα παχζεη λα θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, 

εηδηθή ζπκκεηνρή ζε ΑΔΠΔΤ, απεπζχλεη πξνεγνπκέλσο γξαπηή θνηλνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, πξνζδηνξίδνληαο ην χςνο ηεο ζθνπνχκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ. Σν πξφζσπν 

απηφ ελεκεξψλεη επίζεο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ απφθαζή ηνπ λα κεηψζεη ηελ 

εηδηθή ζπκκεηνρή ηνπ, κε απνηέιεζκα ε αλαινγία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη λα 

κεησζεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 20 %, 1/3 ή 50 % ή κε απνηέιεζκα ε ΑΔΠΔΤ λα παχζεη λα είλαη 

ζπγαηξηθή ηνπ. 

Όηαλ αμηνινγεί εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα εηδηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ ιακβάλεη ππφςε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ 

πνπ θαηέρνπλ επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ ή πηζησηηθά ηδξχκαηα σο απνηέιεζκα αλαδνρήο ή 

ηνπνζέηεζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε δέζκεπζε αλάιεςεο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 6 

ηνπ Σκήκαηνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο I, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα, αθελφο, δελ 

αζθνχληαη νχηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ άιινλ ηξφπν κε ζθνπφ ηελ παξέκβαζε ζηε δηνίθεζε 

ηνπ εθδφηε θαη, αθεηέξνπ, κεηαβηβάδνληαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ απφθηεζε. 

 

2.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 («αμηνιφγεζε»), 

δηαβνπιεχνληαη εθηελψο κεηαμχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο απνθηψλ είλαη: 
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α) πηζησηηθφ ίδξπκα, αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε, επηρείξεζε επελδχζεσλ ή 

εηαηξεία δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ, κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο,ή ζε δηαθνξεηηθφ 

θιάδν απφ απηφλ ζηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ζπκκεηνρήο 

 

β) κεηξηθή επηρείξεζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ ή εηαηξείαο δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ, κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο, ή  ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν απφ απηφλ ζηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε απφθηεζε 

ζπκκεηνρήο  ή 

 

 

γ) θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ειέγρεη πηζησηηθφ ίδξπκα, αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε, επηρείξεζε επελδχζεσλ ή εηαηξεία δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ, κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε 

άιιν θξάηνο κέινο , ή ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν απφ απηφλ ζηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε απφθηεζε 

ζπκκεηνρήο. 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13  («αμηνιφγεζε»), δηαβνπιεχνληαη εθηελψο κεηαμχ 

ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο απνθηψλ είλαη: 

α) ζπγαηξηθή επηρείξεζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, 

 

β) ζπγαηξηθή επηρείξεζε ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, αζθαιηζηηθήο ή 

αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ή 

 

γ) ειέγρεηαη απφ ηα ίδηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνπλ  πηζησηηθφ ίδξπκα, 

αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα. 

 

Οη αξκφδηεο αξρέο παξέρνπλ, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, εθαηέξσζελ, θάζε 

πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε ή έρεη ζεκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφθηεζεο. ην 

πιαίζην απηφ, νη αξκφδηεο αξρέο αληαιιάζζνπλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο, θάζε ζρεηηθή 

πιεξνθνξία θαη γλσζηνπνηνχλ, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, φιεο ηηο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο 

πιεξνθνξίεο. ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ, γηα ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ζπκκεηνρήο, επηζεκαίλνληαη 

ηπρφλ απφςεηο ή επηθπιάμεηο ηηο νπνίεο εμέθξαζε ε αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο 

ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ππνςήθηνπ απνθηψληνο. 

 

3.   Δάλ ΑΔΠΔΤ ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε απφθηεζεο ή εθρψξεζεο ζπκκεηνρψλ ζην 

θεθάιαηφ ηεο κε ηελ νπνία νη ζπκκεηνρέο ζε απηήλ ππεξβαίλνπλ ή θαηέξρνληαη ησλ νξίσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1, ελεκεξψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά. 

Έσο 31 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, νη ΑΔΠΔΤ γλσζηνπνηνχλ επίζεο ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηα νλφκαηα ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθέο ζπκκεηνρέο θαη ηα πνζνζηά 

απηψλ ησλ ζπκκεηνρψλ φπσο πξνθχπηνπλ, γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθνηλψλνληαη ζηηο εηήζηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ή - πξνθεηκέλνπ γηα ΑΔΠΔΤ 

ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά – απφ 

ηηο δεκνζηνπνηήζεηο ζεκαληηθψλ ζπκκεηνρψλ ησλ κεηφρσλ ηνπο. 

 

4.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη κέηξα, παξφκνηα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 10, θαηά ησλ πξνζψπσλ πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ππνρξέσζε 

πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο ζε πεξίπησζε απφθηεζεο ή αχμεζεο εηδηθήο ζπκκεηνρήο. ε 

πεξίπησζε απφθηεζεο ζπκκεηνρήο παξά ηελ αληίζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 
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αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο θπξψζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ, είλαη άθπξε ε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο κεηνρέο. 

 

 

Άξζξν 12 

Πεξίνδνο αμηνιόγεζεο 

(Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ακέζσο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 

παξάγξαθνο 1 πξψην εδάθην, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο 

παξαιαβήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ ππνςήθην απνθηψληα φηη ηηο παξέιαβε. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γξαπηήο επηβεβαίσζεο ηεο παξαιαβήο ηεο 

θνηλνπνίεζεο θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα επηζπλάπηνληαη ζηελ 

θνηλνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ («πεξίνδνο αμηνιφγεζεο»). 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηνλ ππνςήθην απνθηψληα, θαηά ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο. 

 

2.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη, ελ αλάγθε, θαηά ηελ πεξίνδν αμηνιφγεζεο θαη φρη 

κεηά ηελ πεληεθνζηή (50
ε
) εξγάζηκε εκέξα ηεο πεξηφδνπ απηήο, λα δεηήζεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο. Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη 

εγγξάθσο θαη πξνζδηνξίδεη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο δήηεζε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ηεο απάληεζεο ηνπ 

ππνςήθηνπ απνθηψληνο, δηαθφπηεηαη ε πεξίνδνο αμηνιφγεζεο. Ζ δηαθνπή δελ ππεξβαίλεη ηηο 

είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ππνβάιιεη πεξαηηέξσ 

αηηήκαηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηελ απνζαθήληζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηνχην φκσο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο. 

 

3.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα παξαηείλεη ηε δηαθνπή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο, εάλ ν ππνςήθηνο 

απνθηψλ είλαη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

α) θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ή πνπ ππφθεηηαη ζε ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην εθηφο ηεο Έλσζεο, 

β) θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζε επνπηεία δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ 

λφκσλ 4099/2012, 4364/2016 ή 4261/2014 ή ησλ Οδεγηψλ 2014/65/ΔΔ, 2009/65/ΔΚ, 

2009/138/ΔΚ ή 2013/36/ΔΔ. 

 

4. Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο, απνθαζίζεη λα 

αληηηαρζεί ζηε ζθνπνχκελε απφθηεζε ζπκκεηνρήο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ππνςήθην 

απνθηψληα, εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ, θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν 

αμηνιφγεζεο, εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Ζ δένπζα αηηηνιφγεζε ηεο 

απφθαζεο κπνξεί λα δεκνζηνπνηείηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ απνθηψληνο.  

 

5.   Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ αληηηαρζεί εγγξάθσο ζηε ζθνπνχκελε απφθηεζε 

ζπκκεηνρήο εληφο ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο, ε πξνηεηλφκελε απφθηεζε ζπκκεηνρήο 

ζεσξείηαη φηη εγθξίζεθε. 
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6.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα νξίδεη κέγηζηε πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζθνπνχκελεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο θαη λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία απηή, νζάθηο 

ελδείθλπηαη. 

 

 

Άξζξν 13 

Αμηνιόγεζε 

(Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11, θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 , ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηνίθεζε ηεο ΑΔΠΔΤ ζηελ νπνία 

επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ζπκκεηνρήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελδερφκελε επηξξνή ηνπ 

ππνςήθηνπ απνθηψληνο ζηελ ΑΔΠΔΤ, αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ 

απνθηψληνο θαη ηελ νξζφηεηα ηεο ζθνπνχκελεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε, κε βάζε φια ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) ηε θήκε ηνπ ππνςήθηνπ απνθηψληνο, 

 

β) ηε θήκε θαη ηελ πείξα θάζε πξνζψπνπ ην νπνίν ζα δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ΑΔΠΔΤ σο απνηέιεζκα ηεο ζθνπνχκελεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο, 

 

γ) ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ ππνςήθηνπ απνθηψληνο, ηδίσο σο πξνο ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχληαη ή πξνβιέπεηαη φηη ζα αζθεζνχλ απφ ηελ ΑΔΠΔΤ, ζηελ 

νπνία επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ζπκκεηνρήο, 

 

δ) ηελ ηθαλφηεηα ηεο ΑΔΠΔΤ λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα ζπλερίζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ λ. 4261/2014 θαη 

3455/2006 θαη ησλ Οδεγηψλ 2002/87/ΔΔ θαη 2013/36/ΔΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ν 

φκηινο ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζηεί κέινο δηαζέηεη ηέηνηα δνκή πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ άζθεζε 

απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο, ηελ απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ, 

 

ε) ην θαηά πφζν ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο φηη, ζε ζρέζε κε ηε ζθνπνχκελε απφθηεζε 

ζπκκεηνρήο, δηαπξάηηεηαη, έρεη δηαπξαρζεί ή επηρεηξήζεθε λα δηαπξαρζεί, λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ή φηη ε ζθνπνχκελε απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζα 

κπνξνχζε λα απμήζεη απηφλ ηνλ θίλδπλν. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αληηηαρζεί ζηε ζθνπνχκελε απφθηεζε ζπκκεηνρήο 

κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη γη’ απηφ, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 1 ή εάλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάζζεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην απνθηψληα δελ είλαη πιήξεηο.  

 

3.   Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ επηβάιιεη εθ ησλ πξνηέξσλ φξνπο φζνλ αθνξά ην χςνο 

ηεο ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα απνθηεζεί, νχηε εμεηάδεη ηε ζθνπνχκελε απφθηεζε 

ζπκκεηνρήο απφ πιεπξάο νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο. 

 

4.   Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3, εάλ θνηλνπνηεζνχλ 

δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζέζεηο γηα απφθηεζε ή αχμεζε εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ ζηελ ίδηα 

ΑΔΠΔΤ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο ππνςήθηνπο απνθηψληεο 

ακεξφιεπηα. 
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5. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαζνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηα πξφζσπα πνπ 

πξνηίζεληαη λα απνθηήζνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζε ΑΔΠΔΤ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζήο 

ηνπο. 

 

Άξζξν 14 

πκκεηνρή ζε εγθεθξηκέλν ζύζηεκα απνδεκίσζεο ησλ επελδπηώλ 

(Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, εμαθξηβψλεη φηη 

θάζε νληφηεηα πνπ δεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ ή θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα 

πνπ πξνηίζεηαη λα παξέρεη  επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ππέρεη, θαηά ην ρξφλν ηεο αδεηνδφηεζεο, βάζεη ηνπ λ. 2533/1997 (Α΄228) ή ηνπ λ. 4370/2016, 

αληίζηνηρα.  

Ζ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο εθπιεξψλεηαη ζε ζρέζε κε δνκεκέλεο θαηαζέζεηο, φηαλ ε 

δνκεκέλε θαηάζεζε εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ είλαη κέινο ζπζηήκαηνο εγγχεζεο 

θαηαζέζεσλ ην νπνίν είλαη αλαγλσξηζκέλν βάζεη ηνπ λ. 4370/2016.  

 

 

Άξζξν 15 

Αξρηθό θεθάιαην 

(Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ κφλνλ εθφζνλ ε αηηνχζα 

εηαηξεία έρεη επαξθέο αξρηθφ θεθάιαην ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

575/2013, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ζρεηηθήο επελδπηηθήο ππεξεζίαο ή 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 

Άξζξν 16 

Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο 

(Άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ. 2 έσο 

10 θαη ζην άξζξν 17. 

 

2. Ζ ΑΔΠΔΤ εθαξκφδεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα δηαζθαιίδεηαη επαξθψο 

ε ζπκκφξθσζή ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηεο, κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

θαζψο θαη θαηάιιεινπο θαλφλεο γηα ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  

 

3. Ζ ΑΔΠΔΤ θαηαξηίδεη θαη εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

ξπζκίζεηο ψζηε λα ιακβάλεη φια ηα εχινγα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεάδνληαη 

αξλεηηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο ιφγσ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 23.  
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Ζ ΑΔΠΔΤ πνπ δεκηνπξγεί ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πξνο πψιεζε ζε πειάηεο, δηαζέηεη, 

ρξεζηκνπνηεί θαη επαλεμεηάδεη δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε θάζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ 

θαη ησλ ζεκαληηθψλ πξνζαξκνγψλ ζε πθηζηάκελα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, πξηλ απφ ηελ 

πξνψζεζή ηνπο ζηελ αγνξά ή ηε δηαλνκή ηνπο ζε πειάηεο.  

Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο πξντφλησλ πξνζδηνξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά-ζηφρν ηειηθψλ 

πειαηψλ, εληφο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πειαηψλ γηα θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, θαη 

δηαζθαιίδεη φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν 

αμηνινγνχληαη θαη φηη ε ζθνπνχκελε ζηξαηεγηθή δηαλνκήο είλαη ζπλεπήο κε απηή ηελ αγνξά-

ζηφρν.  

Ζ ΑΔΠΔΤ επαλεμεηάδεη, επίζεο, ζε ηαθηηθή βάζε, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ 

πξνζθέξεη ή πξνσζεί εκπνξηθά, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη νπζησδψο ηνλ δπλεηηθφ θίλδπλν γηα ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί, ηνπιάρηζηνλ, θαηά πφζν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν παξακέλεη 

ζπλεπέο κε ηηο αλάγθεο ηεο πξνζδηνξηζκέλεο αγνξάο-ζηφρνπ θαη θαηά πφζν ε ζθνπνχκελε 

ζηξαηεγηθή δηαλνκήο ζπλερίδεη λα είλαη θαηάιιειε.  

Ζ ΑΔΠΔΤ πνπ δεκηνπξγεί ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαζηζηά δηαζέζηκε ζηνπο δηαλνκείο φιεο 

ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν θαη ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζήο ηνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρνο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ.  

Αλ κηα ΑΔΠΔΤ πξνζθέξεη ή ζπληζηά ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ δεκηνπξγεί ε ίδηα, 

δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ψζηε λα ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζην πέκπην εδάθην θαη λα θαηαλνεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν 

γηα θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν.  

Οη πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαζηεξψλνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πιεξνθφξεζε, ηελ θαηαιιειφηεηα ή ζπκβαηφηεηα, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο  ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη κε ηηο αληηπαξνρέο.  

 

4. Ζ ΑΔΠΔΤ ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη θαλνληθήο 

εθηέιεζεο ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ θαηάιιεια θαη αλάινγα ζπζηήκαηα, κέζα θαη δηαδηθαζίεο.  

 

5. Ζ ΑΔΠΔΤ δηαζθαιίδεη φηη, φηαλ αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή ζπλερνχο θαη ηθαλνπνηεηηθήο ππεξεζίαο 

ζηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ηελ άζθεζε  ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλερή θαη 

ηθαλνπνηεηηθή βάζε, ιακβάλνληαη εχινγα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αδηθαηνιφγεηεο αλάιεςεο 

πξφζζεηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Ζ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ζεκαληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα κελ παξαβιάπηεη νπζησδψο ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο ειέγρνπ νχηε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα επνπηεχεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο ΑΔΠΔΤ κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  

Ζ ΑΔΠΔΤ δηαζέηεη θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, κεραληζκνχο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη 

απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.  

Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα απαηηεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζηηο επηθνηλσλίεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

600/2014, ε ΑΔΠΔΤ δηαζέηεη ηζρπξνχο κεραληζκνχο αζθαιείαο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ κέζσλ δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θηλδχλνπ αιινίσζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη ηελ 
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απνθπγή ηεο δηαξξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα ηεξείηαη ζε δηαξθή βάζε ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

 

6. Ζ ΑΔΠΔΤ κεξηκλά ψζηε λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο πνπ εθηειεί, θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο λα αζθεί ηηο επνπηηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο θαη λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 600/2014, ηνπ λ. 4443/2016 (Α΄232) θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014, θαη ηδίσο λα 

δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΔΠΔΤ κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ πειαηψλ ή ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο 

αγνξάο.  

 

7. Σα αξρεία πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηαγεγξακκέλεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ή ηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κε ζπλαιιαγέο πνπ ζπλήθζεζαλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη’ 

εληνιή πειαηψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε ιήςε, δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε ησλ εληνιψλ 

πειαηψλ.  

Οη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο θαη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, εθείλεο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζχλαςε ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη’ εληνιή πειαηψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε 

ιήςε, ηε δηαβίβαζε θαη ηελ εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ, αθφκε θαη αλ απηέο νη ζπλνκηιίεο ή 

επηθνηλσλίεο δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζχλαςε ησλ ζπλαιιαγψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαη΄εληνιή  πειαηψλ.  

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ΑΔΠΔΤ ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη, απνζηέιινληαη ή ιακβάλνληαη κέζσ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεη ε 

ΑΔΠΔΤ ζε ππάιιειν ή εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, ή κέζσ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ ε 

ρξήζε απφ ππάιιειν ή εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε έρεη εγθξηζεί ή επηηξαπεί απφ ηελ ΑΔΠΔΤ.  

Ζ ΑΔΠΔΤ ελεκεξψλεη ηνπο λένπο θαη ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο φηη ζα θαηαγξάθνληαη νη 

ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ή επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηεο ΑΔΠΔΤ θαη ησλ πειαηψλ ηεο νη νπνίεο 

έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ. Ζ ελεκέξσζε 

απηή κπνξεί λα παξέρεηαη άπαμ, πξηλ απφ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε λένπο θαη 

πθηζηάκελνπο πειάηεο.  

Ζ ΑΔΠΔΤ δελ παξέρεη απφ ην ηειέθσλν επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε 

πειάηεο πνπ δελ έρνπλ ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ή επηθνηλσληψλ ηνπο, εθφζνλ νη ελ ιφγσ επελδπηηθέο ππεξεζίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηε ιήςε, δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ πειάηε.  

Δληνιέο κπνξνχλ λα δίλνληαη απφ πειάηεο κέζσ άιισλ δηαχισλ, σζηφζν ηέηνηνπ είδνπο 

επηθνηλσλίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηαζεξφ κέζν, φπσο επηζηνιέο κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ, ηειενκνηνηππίεο, ειεθηξνληθά κελχκαηα ή κε ηεθκεξίσζε ησλ εληνιψλ 

πειαηψλ πνπ δφζεθαλ δηά δψζεο ζε ζπλαληήζεηο. Δηδηθφηεξα, ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλνκηιηψλ ζε δηα δψζεο επηθνηλσλία κε πειάηε κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη κε ηελ ηήξεζε 

γξαπηψλ πξαθηηθψλ ή ζεκεηψζεσλ. Οη εληνιέο απηέο ζεσξνχληαη ηζνδχλακεο κε εληνιέο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ην ηειέθσλν.  

Ζ ΑΔΠΔΤ ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα λα εκπνδίδεη ππάιιειν ή εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

ηεο λα πξαγκαηνπνηεί ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο θαη λα απνζηέιιεη ή λα ιακβάλεη 

ειεθηξνληθά κελχκαηα κε ηδησηηθφ ηερληθφ εμνπιηζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ΑΔΠΔΤ δελ 

κπνξεί λα θαηαγξάςεη ή λα αληηγξάςεη ηηο ζπλδηαιέμεηο ή ηηο επηθνηλσλίεο απηέο.  
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Σα αξρεία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ παξέρνληαη ζηνλ πειάηε ηνλ νπνίν αθνξνχλ θαηφπηλ 

αηηήκαηφο ηνπ θαη θπιάζζνληαη γηα πεξίνδν πέληε εηψλ θαη, αλ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, γηα κέγηζηε πεξίνδν επηά εηψλ.  

 

8. Δάλ ε ΑΔΠΔΤ θαηέρεη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο, δηαζέηεη 

θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο ησλ πειαηψλ, ηδίσο ζε 

πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηεο ΑΔΠΔΤ, θαη λα απνηξέςεη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πειάηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, εθηφο εάλ ν πειάηεο έρεη δψζεη ηε 

ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ.  

 

9. Δάλ ε ΑΔΠΔΤ θαηέρεη θεθάιαηα πειαηψλ, ζεζπίδεη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πειαηψλ θαη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, λα απνηξέςεη ηε ρξεζηκνπνίεζε θεθαιαίσλ πειαηψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ. 

 

10. Ζ ΑΔΠΔΤ δελ ζπλάπηεη ζπκθσλίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο κε 

κεηαβίβαζε ηίηινπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3301/2004 (Α΄263) κε ηδηψηεο 

πειάηεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε παξνπζψλ ή κειινληηθψλ, πθηζηάκελσλ, εμαξηψκελσλ απφ 

αβέβαηα πεξηζηαηηθά ή αλακελφκελσλ ππνρξεψζεσλ πειαηψλ.  

 

11. ε πεξίπησζε ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο εθαξκφδεη ηελ ππνρξέσζε ησλ παξ. 6 θαη 7 ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ εθηειεί ην 

ππνθαηάζηεκα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά αξρεία.  

 

12. Γαλεηζηέο ΑΔΠΔΤ απαγνξεχεηαη λα θαηάζρνπλ ή λα δεζκεχζνπλ πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία 

πειαηψλ ηεο ελδεηθηηθά, ππφ κνξθή ρξεκάησλ θαηαηεζεηκέλσλ ζε  ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο πειαηψλ πνπ ηεξνχληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο ή  ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, εθφζνλ δηθαηνχρνη, ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζηελ εηαηξεία βηβιία θαη θάζε άιιν 

έγγξαθν απνδεηθηηθφ κέζν, είλαη νη παξαπάλσ πειάηεο. 

 

13. ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ είλαη δεθηηθά θαηάζρεζεο θαη δέζκεπζεο ζχκθσλα 

κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

πνπ αλήθνπλ ζηνπο πειάηεο ηεο ΑΔΠΔΤ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εκπξάγκαηνπ 

δηθαίνπ, θαη εθείλα πνπ θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα ζην φλνκα ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

πειάηε, ε ΑΔΠΔΤ θαη ησλ νπνίσλ πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο, ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζε 

απηήλ βηβιία θαη ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθφ κέζν, είλαη πειάηεο ηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα είλαη θαηαρσξηζκέλα ζην κεηξψν ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα ή άιινπ θνξέα ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο ηίηισλ ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ 

πειάηε. 

 

14. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε, δχλαηαη, ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα επηβάιιεη απαηηήζεηο ζε ΑΔΠΔΤ ή ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα φζνλ 

αθνξά ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηνπο, επηπιένλ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ παξ. 8, 9 θαη 10 θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 12 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. Οη απαηηήζεηο απηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

αηηηνινγεζνχλ αληηθεηκεληθά θαη λα είλαη αλάινγεο, κε ζηφρν λα αληηκεησπίδνληαη, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη ΑΔΠΔΤ ή ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα  θπιάζζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή 

θεθάιαηα πειαηψλ, ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ ή γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγεί ε δνκή ηεο αγνξάο.  
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15. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θνηλνπνηνχλ ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή θάζε απαίηεζε πνπ πξνηίζεληαη λα επηβάινπλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία 

επηβνιήο ηεο απαίηεζεο. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη θαη αηηηνιφγεζε ηεο ελ ιφγσ 

απαίηεζεο. Απηέο νη πξφζζεηεο απαηηήζεηο δελ πεξηνξίδνπλ, νχηε επεξεάδνπλ κε άιινλ 

ηξφπν, ηα δηθαηψκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηα άξζξα 34, 

34
α, 

 35 θαη 35α.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξίην 

εδάθην, παξέρεη ηε γλψκε ηεο γηα ηελ αλαινγηθφηεηα θαη ηελ αηηηνιφγεζε ησλ πξφζζεησλ 

απαηηήζεσλ. 

 

16. Mε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εμεηδηθεχνληαη 

γηα ηηο ΑΔΠΔΤ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αληίζηνηρα νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξ. 2 έσο10, ζχκθσλα κε ηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία (ΔΔ) 2017/593 ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 87/31.3.2017) 

  

Άξζξν 17 

Αιγνξηζκηθέο ζπλαιιαγέο 

(Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ δηελεξγνχλ αιγνξηζκηθέο ζπλαιιαγέο νθείινπλ:  

(α) λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ θηλδχλσλ, 

θαηάιιεινπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηελεξγνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα 

ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο ζπλαιιαγψλ ηνπο είλαη αλζεθηηθά θαη δηαζέηνπλ επαξθή 

ρσξεηηθφηεηα, ππφθεηληαη ζε θαηάιιεια φξηα ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο θαη απνηξέπνπλ 

ηελ απνζηνιή εζθαικέλσλ εληνιψλ ή ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαηά ηξφπν πνπ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ή λα ζπκβάιεη ζηε κε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, 

(β) λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ θηλδχλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο ζπλαιιαγψλ δελ δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπφ πνπ είλαη αληίζεηνο ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 596/2014 ή ζηνπο 

θαλφλεο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ νπνίν απηέο ζπλδένληαη, 

(γ) λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθέο ξπζκίζεηο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θάζε αζηνρίαο ζηα ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο ζπλαιιαγψλ ηεο, θαη 

(δ) λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηά ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί ζε πιήξεηο δνθηκέο θαη 

παξαθνινπζνχληαη θαηάιιεια ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

 

2. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ δηελεξγνχλ αιγνξηζκηθέο ζπλαιιαγέο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ σο κέιε ή ζπκκεηέρνπζεο. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα απαηηεί απφ ΑΔΠΔΤ λα παξέρεη, ζε ηαθηηθή βάζε ή 

θαηά πεξίπησζε, πεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ αιγνξηζκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

εθαξκφδεη, ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηα φξηα ζηα νπνία 

ππφθεηηαη ην ζχζηεκα δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ, ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ 

ζπκκφξθσζεο θαη θηλδχλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ φξσλ 

ηεο παξ. 1 θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ δνθηκψλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεη ηα ζπζηήκαηά ηεο. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
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απφ ηελ ΑΔΠΔΤ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.   

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο αξκφδηαο αξρήο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο σο κέινο ή ζπκκεηέρνπζα ηνπ νπνίνπ ε 

ΑΔΠΔΤ δηελεξγεί αιγνξηζκηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην 

δεχηεξν εδάθην θαη ηηο νπνίεο ιακβάλεη απφ ηελ ΑΔΠΔΤ πνπ δηελεξγεί αιγνξηζκηθέο 

ζπλαιιαγέο.  

Οη ΑΔΠΔΤ ηεξνχλ αξρεία γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη 

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα αξρεία απηά είλαη επαξθή ψζηε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα κπνξεί 

λα επνπηεχεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Οη ΑΔΠΔΤ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθή δηελέξγεηαο αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε πςειή 

ζπρλφηεηα ηεξνχλ, ζε εγθεθξηκέλε κνξθή, αθξηβή θαη θαηά ρξνληθή αθνινπζία αξρεία φζνλ 

αθνξά φιεο ηηο εληνιέο πνπ εηζάγνπλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθπξψζεσλ εληνιψλ, ηηο 

εληνιέο πνπ εθηεινχλ θαη ηηο πξνζθνξέο ηηκψλ πνπ παξέρνπλ ζε ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο, 

θαη ηα θαζηζηνχλ δηαζέζηκα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εθφζνλ ηνπο δεηεζνχλ.  

 

3. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ξεπζηφηεηα, ηελ θιίκαθα θαη ηε θχζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

ζπλαιιαγήο:  

(α) αζθνχλ ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίαο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο, εθηφο απφ 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε ηαθηηθή θαη πξνβιέςηκε 

βάζε ζηνλ ελ ιφγσ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο,  

(β) ζπλάπηνπλ δεζκεπηηθή γξαπηή ζπκθσλία κε ηνλ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο, ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη, θαη’ ειάρηζην, νη ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α), θαη  

(γ) εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη ειέγρνπο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη 

εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δπλάκεη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ζηνηρείνπ β) αλά πάζα 

ζηηγκή.  

 

4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 48, ΑΔΠΔΤ πνπ δηελεξγεί 

αιγνξηζκηθέο ζπλαιιαγέο ζεσξείηαη φηη αθνινπζεί ζηξαηεγηθή εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

φηαλ, σο κέινο ή ζπκκεηέρνπζα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο, φηαλ δηελεξγεί ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή 

δεζκεπηηθψλ, ηαπηφρξνλσλ εληνιψλ αγνξάο θαη πψιεζεο ζπγθξίζηκνπ κεγέζνπο θαη ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζε ζρέζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζε έλαλ κφλν 

ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ή ζε πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε ηαθηηθή θαη ζπρλή βάζε ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο.  

 

5. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ παξέρνπλ άκεζε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο 

νθείινπλ λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ: 

(α) ηελ νξζή αμηνιφγεζε θαη επελαμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πειαηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία,  

(β) φηη νη πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία εκπνδίδνληαη λα ππεξβνχλ 

πξνθαζνξηζκέλα ζπλαιιαθηηθά θαη πηζησηηθά φξηα,  

(γ) φηη νη ζπλαιιαγέο απφ πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία παξαθνινπζνχληαη 

θαηαιιήισο, θαη  
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(δ)  φηη κε θαηάιιεινπο ειέγρνπο θηλδχλσλ απνηξέπνληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ ΑΔΠΔΤ ή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ή λα ζπκβάινπλ 

ζηε κε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ή ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 596/2014 ή ηνπο θαλφλεο ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ άκεζε 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ρσξίο ηνπο ειέγρνπο απηνχο απαγνξεχεηαη.  

Οη ΑΔΠΔΤ πνπ παξέρνπλ άκεζε ειεθηξνληθή πξφζβαζε θέξνπλ ηελ επζχλε δηαζθάιηζεο φηη 

νη πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ ππεξεζία ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο.  

Οη ΑΔΠΔΤ παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ παξαβάζεηο ησλ 

θαλφλσλ απηψλ, ζπλζήθεο κε εχξπζκεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα 

ζπληζηά θαηάρξεζε ηεο αγνξάο θαη ε νπνία πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. Οη ΑΔΠΔΤ δηαζθαιίδνπλ φηη ππάξρεη δεζκεπηηθή γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ 

ηεο ΑΔΠΔΤ θαη ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηα βαζηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη φηη βάζεη απηήο ηεο ζπκθσλίαο νη 

ΑΔΠΔΤ ππέρνπλ επζχλε δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Ζ  ΑΔΠΔΤ πνπ παξέρεη άκεζε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα απαηηεί απφ ηηο ΑΔΠΔΤ λα παξέρνπλ, ζε ηαθηηθή 

βάζε ή θαηά πεξίπησζε, πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην, θαζψο θαη απνδείμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο 

ελφο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν ΑΔΠΔΤ πξνζθέξνπλ άκεζε ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην θαη ηηο νπνίεο ιακβάλεη απφ ηηο ΑΔΠΔΤ.  

Οη ΑΔΠΔΤ ηεξνχλ αξρεία γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη 

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα αξρεία απηά είλαη επαξθή ψζηε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα κπνξεί 

λα ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

6. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ ελεξγνχλ σο γεληθά εθθαζαξηζηηθά κέιε, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

ππεξεζίεο εθθαζάξηζεο παξέρνληαη κφλν ζε πξφζσπα πνπ είλαη θαηάιιεια θαη πιεξνχλ 

ζαθή θξηηήξηα θαη φηη επηβάιινληαη θαηάιιειεο απαηηήζεηο ζε απηά ψζηε λα κεησζνχλ νη 

θίλδπλνη γηα ηηο ίδηεο ηηο ΑΔΠΔΤ θαη ηελ αγνξά. Οη ΑΔΠΔΤ δηαζθαιίδνπλ φηη ππάξρεη 

δεζκεπηηθή γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ απηψλ θαη ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία παξέρνπλ 

ππεξεζίεο εθθαζάξηζεο σο γεληθά εθθαζαξηζηηθά κέιε ζρεηηθά κε ηα βαζηθά δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.  

 

 

Άξζξν 18 

Γηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγώλ ζε ΠΜΓ θαη ΜΟΓ 

(Άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.  Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ, πέξαλ ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ νξγαλσηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 16:  

(α) ζεζπίδνπλ δηαθαλείο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δίθαηε θαη νκαιή δηαπξαγκάηεπζε,  

(β) θαζνξίδνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εληνιψλ, 

(γ) δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηδίσο απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ,  



28 

 

(δ) ζεζπίδνπλ δηαθαλείο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ νπνίσλ ε δηαπξαγκάηεπζε επηηξέπεηαη ζηα ζπζηήκαηά ηνπο,  

(ε) παξέρνπλ, φπνπ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε, επαξθείο πιεξνθνξίεο, δεκφζηα δηαζέζηκεο ή 

δηαζθαιίδνπλ φηη ππάξρεη πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα 

δηακνξθψλνπλ επελδπηηθή θξίζε, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηα είδε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε,  

(ζη) θαηαξηίδνπλ, δεκνζηεχνπλ, δηαηεξνχλ θαη εθαξκφδνπλ δηαθαλείο θαη κε κεξνιεπηηθνχο, 

βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηήξησλ, θαλφλεο, νη νπνίνη δηέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηά 

ηνπο,  

(δ) δηαζέηνπλ κεραληζκνχο γηα ηνλ ζαθή εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ελδερφκελσλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜΓ ή ΜΟΓ, ή γηα ηα κέιε ή 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ρξήζηεο ηνπ, θάζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ, αθελφο, ηνπ 

ΠΜΓ, ηνπ ΜΟΓ, ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ή ηεο ΑΔΠΔΤ ή ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ θαη, αθεηέξνπ, ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΓ ή ΜΟΓ. 

(ε) δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα άξζξα 48 θαη 49,  

(ζ) ελεκεξψλνπλ κε ζαθήλεηα ηα κέιε ηνπο ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο αληίζηνηρεο επζχλεο 

ηνπο φζνλ αθνξά ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη εληφο ηνπ ΠΜΓ ή ηνπ 

ΜΟΓ, 

 (η) δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΠΜΓ ή 

ΜΟΓ,  

(ηα) έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία νπζησδψο ελεξγά κέιε ή ρξήζηεο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ 

ηηκψλ.  

 

2. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ΠΜΓ ή ΜΟΓ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα γλσζηνπνηεί 

ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηελ πξφζεζή ηνπ λα ιεηηνπξγεί ΠΜΓ ή ΜΟΓ  ηαπηφρξνλα κε 

ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

δηαπηζηψλεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο ε΄ ηεο παξ. 1 θαη 

ελεκεξψλεη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

3. Δάλ θηλεηή αμία πνπ έρεη εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά 

απνηειέζεη επίζεο αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ΠΜΓ ή ΜΟΓ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

εθδφηε ηεο, ν εθδφηεο δελ ππφθεηηαη ζε θακία ππνρξέσζε ζε ζρέζε κε ηνλ ΠΜΓ ή ηνλ ΜΟΓ 

σο πξνο ηελ αξρηθή, δηαξθή ή θαηά πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 

4. Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ ζπκκνξθψλνληαη 

ακέζσο κε θάζε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 67, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηε δηαγξαθή ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

κέζνπ.  

 

5. Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ  παξέρνπλ ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΓ ή ηνπ ΜΟΓ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξα. 1, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, θάζε είδνπο 

δεζκνχ κε ή ζπκκεηνρήο απφ ξπζκηδφκελε αγνξά, ΠΜΓ ή ΜΟΓ ή ζπζηεκαηηθφ 

εζσηεξηθνπνηεηή πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα ΑΔΠΔΤ ή δηαρεηξηζηή αγνξάο, θαζψο θαη θαηάινγν 
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ησλ κειψλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ /ή ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαζηζηά δηαζέζηκε, κεηά 

απφ ζρεηηθφ αίηεκα, ηελ πιεξνθφξεζε απηή ζηελ ΔΑΚΑΑ. Κάζε ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ΠΜΓ ή ΜΟΓ ζε ΑΔΠΔΤ ή δηαρεηξηζηή ηεο αγνξάο γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηελ ΔΑΚΑΑ. 

 

6. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, κπνξεί λα 

εμεηδηθεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηε 

ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΠΜΓ ή ΜΟΓ θαη λα εμεηδηθεχνληαη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ νη ΑΔΠΔΤ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ. 

 

Άξζξν 19 

Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ΠΜΓ 

(Άξζξν 19 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

  

1. Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ, επηπξνζζέησο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 16 θαη 18, ζεζπίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ δηαθαλείο θαλφλεο, νη νπνίνη 

δελ παξέρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ζην ζχζηεκα.  

 

2. Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 θαη δηέπνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζε ΠΜΓ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

53.  

 

3. Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ νθείινπλ:  

(α) λα έρνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη 

εθηεζεηκέλνη, θαη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη ζπζηήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ 

ζεκαληηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θηλδχλσλ θαη λα ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ ησλ θηλδχλσλ,  

(β) λα έρνπλ απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη 

έγθαηξεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη εληφο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο θαη  

(γ) λα δηαζέηνπλ, θαηά ην ρξφλν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζε δηαξθή 

βάζε, επαξθείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο πφξνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο θαη ηεο θιίκαθαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηνπ εχξνπο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο απηέο 

είλαη εθηεζεηκέλεο.  

 

4. Σα άξζξα 24 θαη 25, νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 4 έσο 10 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ην άξζξν 28 

δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλάπηνληαη βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ έλαλ 

ΠΜΓ, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΠΜΓ ή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ή κεηαμχ ηνπ ΠΜΓ θαη 

ησλ κειψλ ηνπ ή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ. Σα κέιε ελφο 

ΠΜΓ ή νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηα άξζξα 24, 

25, 27 θαη 28 ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο φηαλ, ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

πειαηψλ ηνπο, εθηεινχλ εληνιέο ηνπο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ελφο ΠΜΓ.  

5. Οη ΑΔΠΔΤ ή νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ δελ επηηξέπεηαη λα εθηεινχλ 

εληνιέο πειαηψλ έλαληη ηδίσλ θεθαιαίσλ ή λα θαηαξηίδνπλ αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγέο γηα 

ίδην ινγαξηαζκφ (matched principal trading).  
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Άξζξν 20 

Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ΜΟΓ 

(Άξζξν 20 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

  

1. Ζ ΑΔΠΔΤ θαη ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνπ 

απνηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ ζε έλα ΜΟΓ έλαληη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

ΑΔΠΔΤ ή ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ ΜΟΓ ή νπνηαζδήπνηε νληφηεηαο 

απνηειεί κέξνο ηνπ ίδηνπ νκίινπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ ΑΔΠΔΤ ή ηνλ δηαρεηξηζηή 

αγνξάο.  

 

2. Ζ ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεί 

αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζε νκφινγα, δνκεκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξντφληα, δηθαηψκαηα εθπνκπήο θαη νξηζκέλα παξάγσγα κφλν εθφζνλ ν πειάηεο έρεη δψζεη 

ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

Ζ ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ δελ επηηξέπεηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

εληνιψλ πειαηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΜΟΓ λα δηελεξγεί αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγέο γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ επί παξαγψγσλ πνπ αλήθνπλ ζε θαηεγνξία παξαγψγσλ ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ 

ππνρξέσζε εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012.  

Ζ ΑΔΠΔΤ ή δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ δηαζέηεη ξπζκίζεηο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ζπλαιιαγέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγήο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 38 ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4.  

 

3. Ζ ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεί 

ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, εθηφο ηεο δηελέξγεηαο αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγήο γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ, κφλν φζνλ αθνξά θξαηηθνχο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

ξεπζηή αγνξά.  

 

4. Ζ ιεηηνπξγία ΜΟΓ θαη ζπζηεκαηηθνχ εζσηεξηθνπνηεηή εληφο ηεο ίδηαο λνκηθήο νληφηεηαο 

δελ επηηξέπεηαη. Έλαο ΜΟΓ δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδέεηαη κε ζπζηεκαηηθφ εζσηεξηθνπνηεηή 

θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εληνιψλ ζηνλ ΜΟΓ θαη ησλ 

εληνιψλ ή ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ ζπζηεκαηηθφ εζσηεξηθνπνηεηή. Έλαο ΜΟΓ δελ επηηξέπεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε άιινλ ΜΟΓ θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εληνιψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ΜΟΓ.  

 

5. Ζ ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιε 

επηρείξεζε επελδχζεσλ ηελ παξνρή εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ ΜΟΓ ζε αλεμάξηεηε 

βάζε.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επηρείξεζε επελδχζεσλ δελ ζεσξείηαη φηη παξέρεη 

εηδηθή δηαπξαγκάηεπζε ζε ΜΟΓ ζε αλεμάξηεηε βάζε εάλ έρεη ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ 

ΑΔΠΔΤ ή ην δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ ΜΟΓ.  

 

6. Ζ εθηέιεζε εληνιψλ ζε ΜΟΓ δηεμάγεηαη κε άζθεζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Δηδηθφηεξα, ε 

ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ αζθεί δηαθξηηηθή επρέξεηα κφλν 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

(α) φηαλ απνθαζίδεη ηελ εηζαγσγή ή αλάθιεζε εληνιήο ζηνλ ΜΟΓ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ή 
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(β) φηαλ απνθαζίδεη λα κελ ηαπηίζεη ζπγθεθξηκέλε εληνιή πειάηε κε άιιεο εληνιέο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηα ζπζηήκαηα ζε δεδνκέλε ζηηγκή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκκνξθψλεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνλ πειάηε θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 27.  

 

Γηα ην ζχζηεκα πνπ δηαζηαπξψλεη εληνιέο πειαηψλ, ε ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ κπνξεί λα απνθαζίδεη εάλ, πφηε θαη ηη ηκήκα δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

εληνιψλ επηζπκεί λα ηαπηίζεη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηηο παξ. 1, 2, 4 θαη 5 θαη κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3, γηα ζχζηεκα πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηεπζέηεζε ζπλαιιαγψλ ζε κε 

κεηνρηθέο αμίεο, ε ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ ΜΟΓ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ πειαηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πξνζέγγηζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ δπλεηηθά ζπκβαηψλ ζπλαιιαθηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε κηα ζπλαιιαγή.  

Ζ ππνρξέσζε απηή ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 18 θαη 27.  

 

7. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηεί, είηε φηαλ κηα ΑΔΠΔΤ ή έλαο δηαρεηξηζηήο 

αγνξάο αηηείηαη άδεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ΜΟΓ είηε θαηά πεξίπησζε, ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε 

ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ην ζχζηεκα δελ αληηζηνηρεί ζε θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο ξπζκηδφκελε αγνξά, ΠΜΓ ή ζπζηεκαηηθφο εζσηεξηθνπνηεηήο, θαζψο θαη ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα αζθείηαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα, θαη ηδίσο πφηε κηα 

εληνιή ζηνλ ΜΟΓ κπνξεί λα αλαθιεζεί θαη πφηε θαη κε πνηνλ ηξφπν δχν ή πεξηζζφηεξεο 

εληνιέο πειαηψλ ζα ηαπηίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΜΟΓ. Δπηπιένλ, ε ΑΔΠΔΤ ή ν 

δηαρεηξηζηήο αγνξάο ελφο ΜΟΓ παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγεί αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επνπηεχεη ηηο αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ 

πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΑΔΠΔΤ ή ην δηαρεηξηζηή αγνξάο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ΜΟΓ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη πιεξνχηαη ν νξηζκφο ηεο αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγήο γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ θαη φηη ε θαηάξηηζή ηνπο δελ πξνθαιεί ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο 

ΑΔΠΔΤ ή ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο θαη ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 

8. Σα άξζξα 24, 25, 27 θαη 28  εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλάπηνληαη ζε έλαλ 

ΜΟΓ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Όξνη ιεηηνπξγίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ 

Σ κ ή κ α 1 

Γ ε λ η θ έ ο δ η α η ά μ ε η ο 
 

Άξζξν 21 

Σαθηηθή επαλεμέηαζε ησλ όξσλ ρνξήγεζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο 

(Άξζξν 21 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζηελ Διιάδα ζπκκνξθψλνληαη ζε δηαξθή βάζε κε 

ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζην θεθάιαην I γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο.  

 

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επνπηεχεη θαηά πφζνλ νη ΑΔΠΔΤ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ππνρξέσζή ηνπο κε βάζε θαηάιιειεο κεζφδνπο πνπ θαηαξηίδεη θαη 

απαηηεί απφ ηηο ΑΔΠΔΤ λα ηεο γλσζηνπνηνχλ θάζε νπζηψδε κεηαβνιή ζηνπο φξνπο 

ρνξήγεζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο.  
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Άξζξν 22 

Γεληθέο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ηε ζπλερή επνπηεία 

(Άξζξν 22 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επνπηεχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΑΔΠΔΤ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεί ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

λφκν. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ή 

έγγξαθν απαηηείηαη ψζηε λα ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα αμηνινγεί 

ηε ζπκκφξθσζε ησλ ΑΔΠΔΤ κε απηέο ηηο ππνρξεψζεηο.  

 

Άξζξν 23 

πγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ 

(Άξζξν 23 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

  

1. Οη ΑΔΠΔΤ ιακβάλνπλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφιεςε ή ηε 

δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο 

θαη θάζε πξνζψπνπ πνπ ζπλδέεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηελ ΑΔΠΔΤ κε ζρέζε ειέγρνπ θαη 

ησλ πειαηψλ ηνπο, ή κεηαμχ πειαηψλ ηνπο, θαηά ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο θαη 

παξεπφκελεο ππεξεζίαο ή ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ιήςεο αληηπαξνρψλ απφ ηξίηνπο ή ιφγσ ηεο πνιηηηθήο  απνδνρψλ ηεο 

ΑΔΠΔΤ ή παξνρήο θηλήηξσλ.  

 

2. Δάλ νη νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδεη θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 16 ε ΑΔΠΔΤ γηα λα πξνιεθζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ ζηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηεο δελ επαξθνχλ γηα λα δηαζθαιηζηεί κε εχινγε 

βεβαηφηεηα ε απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ, ε ΑΔΠΔΤ 

γλσζηνπνηεί κε ζαθήλεηα ζηνλ πειάηε ηε γεληθή θχζεή ηηο πεγέο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο, πξνηνχ αλαιάβεη λα 

αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  

 

3. Ζ γλσζηνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2:  

α) πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηαζεξφ κέζν, θαη  

β) πεξηιακβάλεη επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε, 

ψζηε λα κπνξεί ν πειάηεο λα ιάβεη εκπεξηζηαησκέλε απφθαζε γηα ηελ ππεξεζία ζην πιαίζην 

ηεο νπνίαο αλαθχπηεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

 

 

Σκήκα 2 

Γηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηώλ 

Άξζξν 24 

Γεληθέο αξρέο θαη πιεξνθόξεζε ησλ πειαηώλ 

(Άξζξν 24 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.  Οη ΑΔΠΔΤ  ελεξγνχλ κε εληηκφηεηα,  ακεξνιεςία θαη επαγγεικαηηζκφ θαηά ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ή, θαηά πεξίπησζε, παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζε πειάηεο, ψζηε λα εμππεξεηνχλ 

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ηδίσο λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηηο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη ζην άξζξν 25.  
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2.  ΑΔΠΔΤ πνπ δεκηνπξγνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πξνο πψιεζε ζε πειάηεο, 

δηαζθαιίδνπλ φηη απηά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο κηαο πξνζδηνξηζκέλεο αγνξάο-ζηφρνπ ηειηθψλ πειαηψλ εληφο 

ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πειαηψλ, φηη ε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηάζεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν θαη φηη ε 

ΑΔΠΔΤ ιακβάλεη εχινγα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

δηαηίζεληαη ζηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν. 

Οη ΑΔΠΔΤ θαηαλννχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ πξνζθέξνπλ ή ζπληζηνχλ, αμηνινγνχλ 

ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ζηνπο νπνίνπο 

παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ αλαθεξφκελε ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 16 πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν ηειηθψλ πειαηψλ θαη 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πξνζθέξνληαη ή ζπληζηψληαη, κφλν φηαλ απηφ 

είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε. 

 

3.  Όιεο νη πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, πνπ 

απεπζχλνληαη απφ ΑΔΠΔΤ ζε πειάηεο ή δπλεηηθνχο πειάηεο, πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, 

ζαθείο θαη κε παξαπιαλεηηθέο. Οη δηαθεκηζηηθέο αλαθνηλψζεηο πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα 

αλαγλσξίδνληαη ζαθψο σο ηέηνηεο. 

 

4.  Ζ ΑΔΠΔΤ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ή ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο εγθαίξσο θαηάιιειε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ίδηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο θαη ην θφζηνο θαη ηηο 

ζπλαθείο επηβαξχλζεηο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α)  θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ε ΑΔΠΔΤ πξέπεη, εγθαίξσο πξηλ απφ ηελ 

παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, λα ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηα αθφινπζα: 

i)   αλ νη ζπκβνπιέο παξέρνληαη ζε αλεμάξηεηε βάζε ή φρη, 

ii) αλ νη ζπκβνπιέο βαζίδνληαη ζε επξεία ή πην πεξηνξηζκέλε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη, ηδίσο, αλ ην εχξνο απηφ πεξηνξίδεηαη ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη ή δηαηίζεληαη απφ νληφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ ΑΔΠΔΤ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο λνκηθέο ή νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο, φπσο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο, πνπ είλαη ηφζν ζηελέο, ψζηε λα ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ησλ παξερνκέλσλ ζπκβνπιψλ, 

iii)αλ ε ΑΔΠΔΤ πξφθεηηαη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ πειάηε, 

 

β) νη πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηηο πξνηεηλφκελεο επελδπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη πξνεηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επελδχζεηο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη αλαθνξά γηα ην αλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν 

απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο ή επαγγεικαηίεο πειάηεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξνζδηνξηζκέλεο 

αγνξάο-ζηφρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, 

γ) ε πιεξνθφξεζε γηα φια ηα θφζηε θαη ηηο ζπλαθείο επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο ηφζν κε ηηο επελδπηηθέο φζν θαη κε ηηο παξεπφκελεο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε, ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ ζπληζηάηαη ή 

δηαθεκίδεηαη ζηνλ πειάηε θαη ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ πιεξσκήο ηνπ απφ ηνλ πειάηε, 

πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο φισλ ησλ πιεξσκψλ πξνο ηξίηνπο. 
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Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα θφζηε θαη ηηο επηβαξχλζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επελδπηηθή ππεξεζία θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, πνπ δελ 

νθείινληαη ζηελ επέιεπζε ππνθείκελνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, παξέρνληαη ζπγθεληξσηηθά γηα 

λα επηηξέςνπλ ζηνλ πειάηε λα θαηαλνήζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, θαζψο θαη ην αζξνηζηηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο θαη, αλ ην δεηήζεη ν πειάηεο, ζπλνδεχνληαη 

απφ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο. Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο απηέο 

δηαηίζεληαη ζηνλ πειάηε ζε ηαθηηθή βάζε, ηνπιάρηζηνλ εηήζηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επέλδπζεο. 

 

5.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 4 θαη 9 παξέρνληαη ζε θαηαλνεηή κνξθή θαηά 

ηξφπν, ψζηε νη πειάηεο ή νη δπλεηηθνί πειάηεο λα είλαη επιφγσο ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηε 

θχζε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα ιακβάλνπλ ελεκεξσκέλνη 

επελδπηηθέο απνθάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη ζε ηππνπνηεκέλε 

κνξθή. 

 

6. Όηαλ ε επελδπηηθή ππεξεζία πξνζθέξεηαη σο κέξνο ρξεκαηνπηζησηηθνχ πξντφληνο πνπ 

ήδε ππφθεηηαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, φζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο, ε ελ ιφγσ 

ππεξεζία δελ ππφθεηηαη επηπξνζζέησο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηηο παξ. 3, 4 θαη 

5. 

 

7.  Όηαλ ε ΑΔΠΔΤ ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε φηη παξέρνληαη επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ζε 

αλεμάξηεηε βάζε, ε ΑΔΠΔΤ: 

α) αμηνινγεί έλα επαξθψο επξχ θάζκα δηαζέζηκσλ ζηελ αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη επαξθψο δηαθνξνπνηεκέλα σο πξνο ην είδνο θαη ηνπο 

εθδφηεο ηνπο ή ηνπο παξφρνπο ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη 

επελδπηηθνί ζηφρνη ηνπ πειάηε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν θαη δελ 

πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη ή παξέρνληαη απφ: 

i) ηελ ίδηα ηελ ΑΔΠΔΤ ή απφ νληφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ 

ΑΔΠΔΤ ή 

ii) άιιεο νληφηεηεο, κε ηηο νπνίεο ε ΑΔΠΔΤ έρεη ηφζν ζηελέο λνκηθέο ή νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο, φπσο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο, ψζηε λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

παξερνκέλσλ ζπκβνπιψλ, 

 

β) δελ απνδέρεηαη θαη δελ παξαθξαηεί ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή άιια ρξεκαηηθά ή κε 

ρξεκαηηθά νθέιε πνπ θαηαβάιινληαη ή παξέρνληαη απφ ηξίην ή απφ πξφζσπν πνπ 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο 

πειάηεο. Ήζζνλνο ζεκαζίαο κε ρξεκαηηθά νθέιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζε πειάηε θαη είλαη ηέηνηαο θιίκαθαο θαη 

θχζεο, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη εκπνδίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

ΑΔΠΔΤ κε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ πειάηε, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζαθψο θαη εμαηξνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

πεξίπησζε β). 

8.  Καηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ε ΑΔΠΔΤ δελ 

απνδέρεηαη νχηε παξαθξαηεί ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή άιια ρξεκαηηθά ή κε ρξεκαηηθά νθέιε 

πνπ θαηαβάιινληαη ή παξέρνληαη απφ ηξίην κέξνο ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίηνπ κέξνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο πειάηεο. 
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Ήζζνλνο ζεκαζίαο κε ρξεκαηηθά νθέιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζε πειάηε θαη είλαη ηέηνηαο θιίκαθαο θαη θχζεο, ψζηε λα κελ είλαη 

δπλαηφ λα ζεσξεζεί φηη εκπνδίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΔΠΔΤ κε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα 

εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη 

ζαθψο θαη εμαηξνχληαη απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

 

9.  Οη ΑΔΠΔΤ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 23 ή δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φηαλ θαηαβάιινπλ ή εηζπξάηηνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή 

ή πξνκήζεηα ή παξέρνπλ ή ιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε κε ρξεκαηηθφ φθεινο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξνρή επελδπηηθήο ή παξεπφκελεο ππεξεζίαο πξνο ή απφ νηνδήπνηε κέξνο πιελ ηνπ πειάηε 

ή πξνζψπνπ ελεξγνχληνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, εθηφο αλ ε πιεξσκή ή ην φθεινο: 

α) έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ πειάηε θαη 

β) δελ εκπνδίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΔΠΔΤ κε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ελεξγεί κε ηξφπν      

    έληηκν, ακεξφιεπην θαη επαγγεικαηηθφ, ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο. 

Ζ χπαξμε, ε θχζε θαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ή ηεο πξνκήζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη ή 

εηζπξάηηεηαη ή ηνπ νθέινπο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην ή, εθφζνλ ην πνζφ δελ κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζαθψο ζηνλ 

πειάηε, κε πεξηεθηηθφ, αθξηβή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, πξηλ απφ ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο 

επελδπηηθήο ή παξεπφκελεο ππεξεζίαο. Αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ε ΑΔΠΔΤ ελεκεξψλεη 

επίζεο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ απφδνζε ζηνλ πειάηε ηεο ακνηβήο, 

ηεο πξνκήζεηαο ή ηνπ ρξεκαηηθνχ ή κε ρξεκαηηθνχ νθέινπο πνπ ε ΑΔΠΔΤ έρεη ιάβεη ζε 

ζρέζε κε ηελ παξνρή ηεο επελδπηηθήο ή παξεπφκελεο ππεξεζίαο. 

Οη ακνηβέο ή νη πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ή εηζπξάηηνληαη ή ην φθεινο, πνπ επηηξέπνπλ 

ή είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο έμνδα ζεκαηνθπιαθήο, έμνδα 

ζπλαιιαγψλ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ, ηα ζεζκνζεηεκέλα ηέιε ή ακνηβέο λνκηθήο 

θχζεο θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ηνπο λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηελ 

ππνρξέσζε ηεο ΑΔΠΔΤ λα ελεξγεί κε έληηκν, ακεξφιεπην θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν πξνο ην 

βέιηηζην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηεο, δελ ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

πξψην εδάθην. 

 

10.  ΑΔΠΔΤ πνπ παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε πειάηεο, δηαζθαιίδεη φηη δελ αληακείβεη 

νχηε αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηά ηξφπν πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ελεξγεί πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηεο. Ηδίσο, δελ πηνζεηεί 

πνιηηηθέο ακνηβψλ, ζηφρσλ πσιήζεσλ ή άιιεο κνξθήο, πνπ ζα απνηεινχζαλ θίλεηξν γηα ην 

πξνζσπηθφ ηεο λα ζπζηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ζε ηδηψηε πειάηε, 

ελψ ε ΑΔΠΔΤ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, ην νπνίν ζα 

ηθαλνπνηνχζε θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

 

11.  Δθφζνλ κηα επελδπηηθή ππεξεζία πξνζθέξεηαη καδί κε άιιε ππεξεζία ή πξντφλ σο κέξνο 

παθέηνπ ή σο φξνο γηα ηελ ίδηα ζπκθσλία ή παθέην, ε ΑΔΠΔΤ ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ην 

αλ ππάξρεη ή φρη δπλαηφηεηα αγνξάο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ παθέηνπ μερσξηζηά θαη 

παξέρεη ρσξηζηή ηεθκεξίσζε γηα ην θφζηνο θαη ηηο επηβαξχλζεηο θάζε ζηνηρείνπ. 

Όηαλ νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ κηα ηέηνηα ζπκθσλία ή παθέην πνπ πξνζθέξεηαη ζε 

ηδηψηε πειάηε είλαη πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε 

ζηνηρείν ρσξηζηά, ε ΑΔΠΔΤ παξέρεη επαξθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο 

ζπκθσλίαο ή ηνπ παθέηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κεηαβάιιεη 

ηνπο θηλδχλνπο. 
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12. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα επηβάιιεη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, πξφζζεηεο απαηηήζεηο ζηηο ΑΔΠΔΤ, ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ 

αληηθεηκεληθά θαη λα είλαη αλαινγηθέο, κε ζηφρν λα αληηκεησπίδνληαη νξηζκέλνη θίλδπλνη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ ή γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνί ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε δνκή ηεο αγνξάο. Οη πξφζζεηεο απαηηήζεηο 

δελ πεξηνξίδνπλ, νχηε επεξεάδνπλ κε άιινλ ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑΔΠΔΤ, φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηα άξζξα 34 θαη 35.  

Ζ Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηα θξάηε κέιε θαη δεκνζηεχεη ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο 

πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

13. Mε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζχκθσλα κε ηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία (ΔΔ) 2017/593 

ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 87/31.3.2017). 

 

 

Άξζξν 25 

Αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη ηεο ζπκβαηόηεηαο θαη ελεκέξσζε πξνο πειάηεο 

(Άξζξν 25 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 93 νη ΑΔΠΔΤ δηαζθαιίδνπλ θαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, 

απνδεηθλχνπλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, φηη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ 

επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο ζε πειάηεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ ΑΔΠΔΤ, δηαζέηνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 24 θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαζνξίδεη θαη δεκνζηεχεη 

ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΑΚΑΑ. 

2.  Όηαλ νη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ή πξνβαίλνπλ ζε δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίνπ, αληινχλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπ πειάηε ή ηνπ δπλεηηθνχ πειάηε ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξντφληνο ή ππεξεζίαο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα ππνζηεί δεκίεο, θαη ηνπο 

επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ αλνρήο θηλδχλνπ, ψζηε λα 

κπνξνχλ νη ΑΔΠΔΤ λα ηνπ ζπζηήζνπλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ θαη, ηδίσο, είλαη ζχκθσλα κε ην επίπεδν 

αλνρήο θηλδχλνπ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ππνζηεί δεκίεο. 

Όηαλ νη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπζηήλνπλ 

παθέην ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 24, ην ζπλνιηθφ 

παθέην πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ πειάηε. 

3 Όηαλ νη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ άιιεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο πιελ ησλ κλεκνλεπφκελσλ ζηελ 

παξάγξαθν 2, δεηνχλ απφ ηνλ πειάηε ή ην δπλεηηθφ πειάηε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηνπ πξνζθεξφκελνπ ή δεηνχκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ψζηε λα 

κπνξνχλ νη ΑΔΠΔΤ λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζν ε ζθνπνχκελε επελδπηηθή ππεξεζία ή ην 

πξντφλ ελδείθλπηαη γηα ηνλ πειάηε. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παθέην ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ 
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ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 24, ζηελ αμηνιφγεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ην 

ζπλνιηθφ παθέην είλαη ελδεδεηγκέλν γηα ηνλ πειάηε ή ηνλ δπλεηηθφ πειάηε. 

Δθφζνλ νη ΑΔΠΔΤ θξίλνπλ, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζχκθσλα κε ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ πειάηε ή ην 

δπλεηηθφ πειάηε, ηνλ πξνεηδνπνηνχλ ζρεηηθά. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε 

ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

Αλ ν πειάηεο ή ν δπλεηηθφο πειάηεο δελ παξάζρεη ηηο θαηά ην πξψην εδάθην πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ή αλ παξάζρεη αλεπαξθείο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

νη ΑΔΠΔΤ  ηνλ πξνεηδνπνηνχλ φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ ε ζθνπνχκελε 

επελδπηηθή ππεξεζία ή πξντφλ είλαη ελδεδεηγκέλα γη’ απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα 

παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

4.   Οη ΑΔΠΔΤ, φηαλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ εθηέιεζε ή ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ πειαηψλ κε ή ρσξίο 

παξεπφκελεο ππεξεζίεο, πιελ ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

ζεκείν 2 ηνπ Σκήκαηνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο I, πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ πθηζηάκελα 

πηζησηηθά φξηα δαλείσλ, ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

πειαηψλ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο ελ ιφγσ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο ρσξίο 

λα έρνπλ ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο νχηε λα έρνπλ θαηαιήμεη ζηελ θξίζε πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

i) κεηνρέο εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ηζνδχλακε 

αγνξά ηξίηεο ρψξαο ή ζε ΠΜΓ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ, κε ηελ 

εμαίξεζε ησλ κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ είλαη 

ΟΔΚΑ θαη κεηνρψλ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ παξάγσγα, 

ii) νκνινγίεο ή άιιεο κνξθέο ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο, εηζεγκέλεο πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο ρψξαο ή ζε 

ΠΜΓ, κε ηελ εμαίξεζε εθείλσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ παξάγσγα ή έρνπλ δνκέο πνπ 

θαζηζηνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαθνχο θηλδχλνπ δχζθνιε γηα ηνλ πειάηε, 

iii) κέζα ρξεκαηαγνξάο, κε ηελ εμαίξεζε εθείλσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ παξάγσγα ή 

έρνπλ δνκέο πνπ θαζηζηνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαθνχο θηλδχλνπ δχζθνιε γηα 

ηνλ πειάηε, 

iv) κεηνρέο ή κεξίδηα ΟΔΚΑ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δνκεκέλσλ ΟΔΚΑ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

Καλνληζκνχ  (ΔΔ) 583/2010, 

v) δνκεκέλεο θαηαζέζεηο, κε ηελ εμαίξεζε εθείλσλ πνπ έρνπλ δνκέο πνπ θαζηζηνχλ 

δχζθνιε γηα ηνλ πειάηε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θηλδχλνπ σο πξνο ηελ απφδνζε ή ην 

θφζηνο ηεο εμφδνπ απφ ην πξντφλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ, 

vi) άιια κε πνιχπινθα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζηνηρείνπ α), κηα αγνξά ηξίηεο ρψξαο ζεσξείηαη 

ηζνδχλακε κε ξπζκηδφκελε αγνξά, αλ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζρεηηθή απφθαζε ηζνδπλακίαο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηo ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

25 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εθφζνλ ζεσξεί ζρεηηθά κε 

κηα αγνξά ηξίηεο ρψξαο φηη ην λνκηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην απηήο ηεο ηξίηεο ρψξαο ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί ηζνδχλακν, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

έθδνζε απφ ηελ ηειεπηαία απφθαζεο ηζνδπλακίαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89α ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη ην λνκηθφ θαη 



38 

 

επνπηηθφ πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ηζνδχλακν θαη 

παξέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Έλα ηέηνην λνκηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην ηξίηεο ρψξαο κπνξεί λα ζεσξείηαη ηζνδχλακν, 

εθφζνλ πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

i) νη αγνξέο ππφθεηληαη ζε αδεηνδφηεζε θαη ζε ζπλερή απνηειεζκαηηθή επνπηεία 

θαη επηβνιή ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, 

ii) νη αγνξέο δηαζέηνπλ ζαθείο θαη δηαθαλείο θαλφλεο γηα ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ 

αμηψλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε, νχησο ψζηε απηέο νη θηλεηέο αμίεο λα απνηεινχλ 

αληηθείκελν δίθαηεο, νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη λα 

είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο, 

iii) νη εθδφηεο θηλεηψλ αμηψλ ππφθεηληαη ζε ππνρξεψζεηο πεξηνδηθήο θαη δηαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο, εμαζθαιίδνληαο πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, θαη 

iv) δηαζθαιίδνληαη ε δηαθάλεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο κε ηελ πξφιεςε ηεο 

θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο ππφ ηε κνξθή πξάμεσλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ 

πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεσλ ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. 

 

β) Ζ ππεξεζία παξέρεηαη θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ πειάηε ή δπλεηηθνχ πειάηε. 

γ) Ο πειάηεο ή δπλεηηθφο πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί ζαθψο φηη θαηά ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ε ΑΔΠΔΤ δελ ππνρξενχηαη λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη φηη 

επνκέλσο ν ίδηνο δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ νη 

ζρεηηθνί θαλφλεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα 

παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

δ) Ζ ΑΔΠΔΤ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θαηά ην άξζξν 23 ππνρξεψζεηο ηεο. 

5.  Ζ ΑΔΠΔΤ ηεξεί αξρείν κε ηα έγγξαθα πνπ θαηαξηίδνληαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ 

πειάηε θαη ηεο ΑΔΠΔΤ, ηα νπνία αλαθέξνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, 

θαζψο θαη ηνπο φξνπο, ππφ ηνπο νπνίνπο ε ΑΔΠΔΤ παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε. Σα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε αλαθνξά ζε άιια 

έγγξαθα ή λνκηθά θείκελα. 

6.  Ζ ΑΔΠΔΤ παξέρεη ζηνλ πειάηε επαξθή ελεκέξσζε, ζε ζηαζεξφ κέζν, ζρεηηθά κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ζ ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη πεξηνδηθέο αλαθνξέο πξνο ηνλ 

πειάηε, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ θαη ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε θαη ζπκπεξηιακβάλεη, φπνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ  

παξέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Καηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ε ΑΔΠΔΤ, πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο 

ζπλαιιαγήο, παξέρεη ζε ζηαζεξφ κέζν ζηνλ πειάηε δήισζε θαηαιιειφηεηαο, κε ηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη νη παξαζρεζείζεο ζπκβνπιέο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηψηε 

πειάηε. 

Αλ ε ζπκθσλία γηα αγνξά ή πψιεζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ έρεη ζπλαθζεί κε ρξήζε 

κέζνπ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ παξνρή ηεο 

δήισζεο θαηαιιειφηεηαο, ε ΑΔΠΔΤ παξέρεη ηελ έγγξαθε δήισζε θαηαιιειφηεηαο ζε 

ζηαζεξφ κέζν, ακέζσο κφιηο ν πειάηεο δεζκεπζεί κε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ν πειάηεο έρεη ζπγθαηαηεζεί λα παξαιάβεη ηε δήισζε θαηαιιειφηεηαο, ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη 
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β) ε ΑΔΠΔΤ έρεη πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα θαζπζηεξήζεη ηε ζπλαιιαγή, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηε δήισζε θαηαιιειφηεηαο. 

Όηαλ ε ΑΔΠΔΤ παξέρεη ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ή έρεη ελεκεξψζεη ηνλ 

πειάηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ε πεξηνδηθή 

ελεκέξσζε πεξηέρεη επηθαηξνπνηεκέλε δήισζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ε 

επέλδπζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηδηψηε πειάηε. 

7.  Αλ ζχκβαζε πίζησζεο γηα αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία, ε νπνία ππάγεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαηαλαισηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην λ. 4438/2016 (Α΄ 220), έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ παξνρή ζηνλ ίδην 

θαηαλαισηή κηαο επελδπηηθήο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ελππφζεθεο νκνινγίεο πνπ εθδίδνληαη 

εηδηθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο πίζησζεο θαη έρνπλ 

ηνπο ίδηνπο φξνπο κε απηήλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία, 

πξνθεηκέλνπ ην δάλεην λα είλαη πιεξσηέν, λα αλαρξεκαηνδνηείηαη ή λα εμνθιείηαη, ε παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο απηήο δελ ππφθεηηαη ζηηο επηβαιιφκελεο κε ην παξφλ άξζξν ππνρξεψζεηο. 

 

Άξζξν 26 

Παξνρή ππεξεζηώλ κέζσ άιιεο επηρείξεζεο επελδύζεσλ 

(Άξζξν 26 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. ΑΔΠΔΤ πνπ ιακβάλεη κέζσ άιιεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ νδεγίεο γηα ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ πειάηε, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηηο 

ζρεηηθέο κε ηνλ πειάηε πιεξνθνξίεο πνπ ηεο γλσζηνπνηεί ε ηειεπηαία απηή επηρείξεζε 

επελδχζεσλ. Ζ επηρείξεζε επελδχζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη νη νδεγίεο, παξακέλεη 

ππεχζπλε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ δηαβηβαδφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

2. ΑΔΠΔΤ πνπ ιακβάλεη νδεγίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ πειάηε κέζσ 

άιιεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νπνηεζδήπνηε ζπζηάζεηο έρνπλ δνζεί 

ζηνλ πειάηε απφ ηελ άιιε απηή επηρείξεζε επελδχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ή ηε 

ζπλαιιαγή. Ζ επηρείξεζε επελδχζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη νη νδεγίεο, παξακέλεη 

ππεχζπλε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζπζηάζεσλ ή ζπκβνπιψλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πειάηε. 

3. ΑΔΠΔΤ πνπ ιακβάλεη νδεγίεο ή εληνιέο πειάηε κέζσ άιιεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ, 

παξακέλεη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, 

βάζεη απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ή ζπζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

Άξζξν 27 

Τπνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ κε ηνπο πιένλ επλντθνύο γηα ηνλ πειάηε όξνπο 

(Άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.  Οη ΑΔΠΔΤ ιακβάλνπλ επαξθή κέηξα, ψζηε λα επηηπγράλνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε εληνιψλ, 

ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηνλ πειάηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκή, ην θφζηνο, ηελ 

ηαρχηεηα, ηελ πηζαλφηεηα εθηέιεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ, ηνλ φγθν, ηε θχζε θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο 

έρεη δψζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, ε ΑΔΠΔΤ εθηειεί ηελ εληνιή ζχκθσλα κε απηέο ηηο 

νδεγίεο. 

Όηαλ ΑΔΠΔΤ εθηειεί εληνιή γηα ινγαξηαζκφ ηδηψηε πειάηε, ην βέιηηζην απνηέιεζκα 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ ηίκεκα, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηνπ 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη ζην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ πειάηε θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε 

ηεο εληνιήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο, ησλ εμφδσλ 

εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ θαη φισλ ησλ ινηπψλ ακνηβψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε 

ηξίηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. 

Γηα  ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην, ζε πεξίπησζε  

αληαγσληζηηθψλ ηφπσλ εθηέιεζεο κηαο εληνιήο επί ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ε ΑΔΠΔΤ 

αμηνινγεί θαη ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα επηηπγράλνληαλ γηα ηνλ πειάηε κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ ηεο ΑΔΠΔΤ θαη ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηειεζηεί ε ζρεηηθή 

εληνιή, ιακβάλνληαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε απηή ππφςε ηηο πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάηηεη ε ίδηα 

ε ΑΔΠΔΤ θαη ηα θφζηε πνπ βαξχλνπλ ηνλ πειάηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζε θαζέλαλ 

απφ ηνπο επηιέμηκνπο ηφπνπο εθηέιεζεο. 

2.  Ζ ΑΔΠΔΤ δελ ιακβάλεη νπνηαδήπνηε ακνηβή, έθπησζε ή κε ρξεκαηηθφ φθεινο γηα λα 

θαηεπζχλεη εληνιέο πειαηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ή εθηέιεζεο θαηά 

παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ή ηηο αληηπαξνρέο, 

πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 16 

θαη ζηα άξζξα 23 θαη 24. 

3.  Γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή κε ηελ θαηάξηηζε 

ζπλαιιαγψλ ππνρξέσζε ησλ άξζξσλ 23 θαη 28 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014, θάζε ηφπνο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη θάζε ζπζηεκαηηθφο εζσηεξηθνπνηεηήο θαη, γηα ηα ινηπά 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, θάζε ηφπνο εθηέιεζεο, δηαζέηεη ζην θνηλφ, αηειψο, δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Μεηά ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγήο γηα 

ινγαξηαζκφ πειάηε, ε ΑΔΠΔΤ πιεξνθνξεί ηνλ πειάηε ζε πνηνλ ηφπν εθηειέζηεθε ε εληνιή. 

Οη πεξηνδηθέο εθζέζεηο πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή, ηα θφζηε, ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα εθηέιεζεο γηα θάζε  ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 

4. Οη ΑΔΠΔΤ ζεζπίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 1.  Οη ΑΔΠΔΤ ζεζπίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνιηηηθή 

εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα επηηπγράλνπλ ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα 

γηα ηηο εληνιέο ησλ πειαηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. 

5.  Ζ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πεξηέρεη, γηα θάζε θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο φπνπ ε ΑΔΠΔΤ εθηειεί ηηο εληνιέο ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο. 

Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο ηφπνπο εθείλνπο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηελ ΑΔΠΔΤ λα 

επηηπγράλεη ζπζηεκαηηθά ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ 

πειαηψλ. 

Ζ ΑΔΠΔΤ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 

εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ αθνινπζεί. Οη πιεξνθνξίεο επεμεγνχλ ζαθψο, κε επαξθείο 

ιεπηνκέξεηεο θαη κε ηξφπν εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηνπο πειάηεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

ΑΔΠΔΤ ζα εθηειέζεη ηηο εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. Ζ ΑΔΠΔΤ ιακβάλεη ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ. 

Όηαλ ε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 

εληνιψλ πειαηψλ εθηφο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο, ε ΑΔΠΔΤ ηδίσο ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο  

ηεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα απηή. Ζ ΑΔΠΔΤ ιακβάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ξεηή 

ζπλαίλεζε ησλ πειαηψλ ηεο, πξνηνχ πξνβεί ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ  εθηφο ηφπνπ 

δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ ΑΔΠΔΤ κπνξεί λα ιακβάλεη ηε ζπλαίλεζε ππφ κνξθή γεληθήο 

ζπκθσλίαο ή γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο. 
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6.  Οη ΑΔΠΔΤ πνπ εθηεινχλ εληνιέο πειαηψλ ζπλνςίδνπλ θαη δεκνζηνπνηνχλ ζε εηήζηα 

βάζε, γηα θάζε θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνπο πέληε πξψηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο 

απφ άπνςε φγθνπ ζπλαιιαγψλ (―trading volumes‖), ζηνπο νπνίνπο εθηέιεζαλ εληνιέο 

πειαηψλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα εθηέιεζεο πνπ 

επηηεχρζεθε. 

7.  Οη ΑΔΠΔΤ πνπ εθηεινχλ εληνιέο πειαηψλ, παξαθνινπζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κεραληζκψλ θαη ηεο πνιηηηθήο εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ αθνινπζνχλ, ψζηε λα εληνπίδνπλ θαη 

λα δηνξζψλνπλ, φπνπ απαηηείηαη, ηπρφλ ειιείςεηο. Ηδίσο, νη ΑΔΠΔΤ εμεηάδνπλ ζε ηαθηηθή 

βάζε, θαηά πφζν νη ηφπνη εθηέιεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ, 

επηηπγράλνπλ ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηνλ πειάηε θαη ηξνπνπνηνχλ αλαιφγσο 

ηνπο κεραληζκνχο εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ εθαξκφδνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 6. Οη ΑΔΠΔΤ 

γλσζηνπνηνχλ ζηνπο πειάηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ πειαηεηαθή ζρέζε, θάζε 

νπζηαζηηθή αιιαγή ησλ κεραληζκψλ θαη ηεο πνιηηηθήο εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ εθαξκφδνπλ. 

8. Ζ ΑΔΠΔΤ είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο, φηη 

έρεη εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ αθνινπζεί, 

θαζψο θαη λα ηεθκεξηψζεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, ηε 

ζπκκφξθσζή ηεο κε ην παξφλ άξζξν.  

 

Άξζξν 28 

Καλόλεο ρεηξηζκνύ  εληνιώλ πειαηώλ 

(Άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.    ΑΔΠΔΤ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα λα εθηειεί εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, εθαξκφδεη 

δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε, δίθαηε θαη ηαρεία εθηέιεζε ησλ 

εληνιψλ πειαηψλ ζε ζρέζε κε ηηο εληνιέο άιισλ πειαηψλ ή ηηο ζέζεηο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

ίδηαο ηεο ΑΔΠΔΤ θαη επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ζπγθξίζηκσλ θαηά ηα ινηπά εληνιψλ πειαηψλ 

κε βάζε ηνλ ρξφλν ιήςεο ηνπο απφ ηελ ΑΔΠΔΤ. 

2.   ε πεξίπησζε νξηαθήο εληνιήο πειάηε επί κεηνρψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ηφπν 

δηαπξαγκάηεπζεο, ε νπνία δελ εθηειείηαη ακέζσο ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, 

ε ΑΔΠΔΤ, εθηφο αλ ν πειάηεο δψζεη ξεηά άιιεο νδεγίεο, ιακβάλεη κέηξα γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηελ ηαρχηεξε δπλαηή εθηέιεζε ηεο εληνιήο, αλαθνηλψλνληάο ηελ ακέζσο δεκφζηα κε ηξφπν 

εππξφζηην ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. Ζ ΑΔΠΔΤ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή 

ηεο απηή, δηαβηβάδνληαο ηελ νξηαθή εληνιή ηνπ πειάηε ζε ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο. Με 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αίξεηαη ε 

ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο νξηαθήο εληνιήο, ε νπνία είλαη κεγάινπ κεγέζνπο ζε ζχγθξηζε 

κε ην θαλνληθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

 

 

Άξζξν 29 

Τπνρξεώζεηο ησλ ΑΔΠΔΤ όηαλ νξίδνπλ ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζώπνπο 

(Άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Ζ ΑΔΠΔΤ κπνξεί λα νξίδεη ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην κεηξψν ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ γηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Οη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε πξνψζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΑΔΠΔΤ, ηελ νπνία αληηπξνζσπεχνπλ, ζε πξνζέιθπζε πειαηείαο ή ζε ιήςε 
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θαη δηαβίβαζε εληνιψλ πειαηψλ ή δπλεηηθψλ πειαηψλ, ζε ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ θαη ζε παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη ε ΑΔΠΔΤ. Οη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ 

ρξήκαηα ή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

2.  Οη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ κηαο θαη κφλν ΑΔΠΔΤ. Ζ 

ΑΔΠΔΤ επζχλεηαη πιήξσο θαη άλεπ φξσλ γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ πνπ έρεη νξίζεη, φηαλ απηνί ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 

3. Ζ ΑΔΠΔΤ δηαζθαιίδεη φηη νη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνί ηεο γλσζηνπνηνχλ φηη ελεξγνχλ 

σο ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΑΔΠΔΤ, φπνηε επηθνηλσλνχλ κε πειάηε ή 

δπλεηηθφ πειάηε ή πξνηνχ πξνσζήζνπλ ή παξάζρνπλ ζε απηφλ ηηο ππεξεζίεο ηεο παξ. 1 .. Ζ 

ΑΔΠΔΤ ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηεο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη φηη εμαθνινπζεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, φηαλ ελεξγεί κέζσ 

απηψλ. Ζ ΑΔΠΔΤ πνπ νξίδεη ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ιακβάλεη επαξθή κέηξα, ψζηε 

λα απνθεχγεηαη θάζε ελδερφκελν δπζκελψλ επηπηψζεσλ ησλ κε ππνθείκελσλ ζηνλ παξφληα 

λφκν δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ 

απηνί γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΔΠΔΤ. 

4. Οη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα εγγξάθνληαη απφ 

ηελ ΑΔΠΔΤ ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζε κεηξψν ζπλδεδεκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, αληίζηνηρα. Σν κεηξψν απηφ επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά θαη είλαη ειεχζεξα 

πξνζβάζηκν ζην θνηλφ. Οη ΑΔΠΔΤ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ πξνηείλνπλ ηελ εγγξαθή 

ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζην κεηξψν, βεβαηψλνπλ φηη απηφο δηαζέηεη επαξθψο θαιή 

θήκε θαη θαηάιιειεο γεληθέο, εκπνξηθέο θαη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα παξέρεη ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ή ηελ παξεπφκελε ππεξεζία θαη λα 

αλαθνηλψλνπλ κε αθξίβεηα ζηνλ πειάηε ή ηνλ δπλεηηθφ πειάηε θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα 

ηελ πξνηεηλφκελε ππεξεζία.  

5. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαηά ην ιφγν 

ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο , θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ ζην κεηξψν, ην νπνίν ηεξείηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, αληίζηνηρα, θαζψο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηήξεζε θαη 

ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζε απηφ. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε νξίδνληαη νη νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ησλ ΑΔΠΔΤ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

αληίζηνηρα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο, θαζψο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ. 

 

Άξζξν 30 

πλαιιαγέο κε επηιέμηκνπο αληηζπκβαιιόκελνπο 

(Άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα λα εθηεινχλ εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ή λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή λα ιακβάλνπλ θαη λα δηαβηβάδνπλ εληνιέο, πξηλ ή 

θαηά ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κε επηιέμηκνπο αληηζπκβαιιφκελνπο, δελ ππνρξενχληαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 24 κε εμαίξεζε ηηο παξ. 4 θαη 5, ηνπ άξζξνπ 

25 κε εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 6, ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28, φζνλ αθνξά 

ηηο ζπλαιιαγέο απηέο ή νπνηαδήπνηε παξεπφκελε ππεξεζία άκεζα ζρεηηδφκελε κε απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο.  

ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο επηιέμηκνπο αληηζπκβαιιφκελνπο, νη ΑΔΠΔΤ ελεξγνχλ κε 

εληηκφηεηα, ακεξνιεςία θαη επαγγεικαηηζκφ θαη επηθνηλσλνχλ κε ηξφπν πνπ είλαη νξζφο, 
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ζαθήο θαη κε παξαπιαλεηηθφο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ επηιέμηκνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

2.  Ωο επηιέμηκνη αληηζπκβαιιφκελνη λννχληαη νη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη Οξγαληζκνί πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο 

Αμίεο (ΟΔΚΑ) θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζήο ηνπο, ηα ηακεία ζπληάμεσλ θαη νη εηαηξείεο 

δηαρείξηζήο ηνπο, άιινη νξγαληζκνί ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ή ξπζκίδνληαη κε βάζε ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή εζληθφ δίθαην θξάηνπο κέινπο, νη 

εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεκφζην ρξένο ζε εζληθφ επίπεδν, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη νη 

ππεξεζληθνί νξγαληζκνί.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε σο επηιέμηκνπ αληηζπκβαιινκέλνπ βάζεη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ δελ ζίγεη 

ην δηθαίσκα ησλ νληνηήησλ απηψλ λα δεηήζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ, είηε γεληθά είηε γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, σο πειάηεο ησλ νπνίσλ νη ζρέζεηο κε ηελ ΑΔΠΔΤ ππφθεηληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24, 25, 27 θαη 28. 

3. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ν δπλεηηθφο  αληηζπκβαιιφκελνο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο  κέινο, ε ΑΔΠΔΤ απνδέρεηαη ην θαζεζηψο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

4. Οη ΑΔΠΔΤ, πξηλ δηελεξγήζνπλ ζπλαιιαγέο ηεο παξαγξάθνπ 1, ιακβάλνπλ απφ ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν ξεηή επηβεβαίσζε φηη δέρεηαη λα αληηκεησπηζηεί σο επηιέμηκνο 

αληηζπκβαιιφκελνο. Ζ επηβεβαίσζε απηή ιακβάλεηαη είηε κε κνξθή γεληθήο ζπκθσλίαο είηε 

γηα θάζε κεκνλσκέλε ζπλαιιαγή. 

 

 

Σκήκα 3 

Γηαθάλεηα θαη αθεξαηόηεηα ηεο αγνξάο 

 

Άξζξν 31 

,Παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο θαλόλεο ηνπ ΠΜΓ ή ηνπ ΜΟΓ θαη κε άιιεο 

εθ ηνπ λόκνπ ππνρξεώζεηο 

(Άξζξν 31 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1.   Οη ΑΔΠΔΤ  θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ νξίδνπλ  θαη 

δηαηεξνχλ σο πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ΠΜΓ ή ΜΟΓ, απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ κειψλ, ζπκκεηερφλησλ ή 

ρξεζηψλ ηνπο κε ηνπο θαλφλεο ηνπο. Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ παξαθνινπζνχλ ηηο εληνιέο πνπ απνζηέιινληαη, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθπξψζεσλ, θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα κέιε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ή νη ρξήζηεο ηνπο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη 

παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ απηψλ, ζπλζήθεο κε εχξπζκεο δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ, ελέξγεηεο 

πνπ ελδέρεηαη λα ππνδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ απαγνξεχεηαη δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) 596/2014 ή δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηνχ ηνπ ειέγρνπ. 

 

2.   Οη ΑΔΠΔΤ  θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ ελεκεξψλνπλ 

ακέζσο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ζεκαληηθέο παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ ηνπο, γηα 

ζπλζήθεο κε εχξπζκεο δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ ή γηα ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα 
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ππνδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ απαγνξεχεηαη δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014 ή γηα 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηελ ΔΑΚΑΑ θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ 

θξαηψλ κειψλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην. 

Όζνλ αθνξά ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ππνδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ απαγνξεχεηαη 

δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ ΔΑΚΑΑ, εθφζνλ είλαη πεπεηζκέλε φηη 

δηαπξάηηεηαη ή έρεη δηαπξαρζεί ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. 

 

3.   Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ δηαβηβάδνπλ 

επίζεο ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζε θάζε  αξκφδηα γηα ηε δηεξεχλεζε θαη 

δίσμε ηεο θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο αξρή βνεζψληαο ηηο ζηε δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηεο 

θαηάρξεζεο αγνξάο πνπ δηαπξάηηεηαη ζηα ζπζηήκαηά ηνπο ή κέζσ απηψλ. 

 

 

Άξζξν 32 

Αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ από ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ζε ΠΜΓ ή ΜΟΓ 

(Άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, λα απαηηεί ηελ 

αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή ηε δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε, νη ΑΔΠΔΤ ή δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ 

κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ή λα δηαγξάςνπλ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ην 

νπνίν δελ πιεξνί πιένλ ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΜΓ ή ηνπ ΜΟΓ, εθηφο εάλ ε αλαζηνιή ή 

δηαγξαθή απηή ελδέρεηαη λα βιάςεη ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 

 

2.  ΑΔΠΔΤ ή δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή ΜΟΓ, φηαλ αλαζηέιινπλ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ή δηαγξάθνπλ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, αλαζηέιινπλ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ή δηαγξάθνπλ θαη ηα παξάγσγα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 4) έσο 10) ηνπ 

Σκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο I,  ηα νπνία ζρεηίδνληαη ή έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζηφρσλ ηεο αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηεο δηαγξαθήο ηνπ ππνθείκελνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. Οη ΑΔΠΔΤ ή νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ ή 

ΜΟΓ, δεκνζηνπνηνχλ ηελ απφθαζε απηή ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ή ηε δηαγξαθή ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη θάζε ζρεηηθνχ παξαγψγνπ, θαη ηελ θνηλνπνηνχλ ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο ή δηαγξαθήο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή παξαγψγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ παξ. 1 θαη 

2, απαηηεί απφ ξπζκηδφκελεο αγνξέο, άιινπο ΠΜΓ ή ΜΟΓ θαη ζπζηεκαηηθνχο 

εζσηεξηθνπνηεηέο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο θαη φπνπ δηαπξαγκαηεχεηαη απηφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ή παξάγσγν θαηά ηα παξαπάλσ, ηελ αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή 

ηε δηαγξαθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή παξαγψγνπ εθφζνλ ε αξρηθή αλαζηνιή 

δηαπξαγκάηεπζεο ή ε δηαγξαθή νθείιεηαη ζε ππφλνηα γηα θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, ζε δεκφζηα 

πξφηαζε ή ζηε κε δεκνζηνπνίεζε πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ εθδφηε ή ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 7 θαη 17 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

596/2014, εθηφο αλ ηέηνηα αλαζηνιή ή δηαγξαθή ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ζεκαληηθά ηα 

ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 



45 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεκνζηνπνηεί θαη θνηλνπνηεί, ακέζσο, ζηελ ΔΑΚΑΑ θαη ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηελ απφθαζε απηή. 

 

4. Σα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

φηαλ ιακβάλεη θνηλνπνίεζε απφ αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαζηνιή ή ηε δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή  παξαγψγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, φηαλ ιάβεη ηελ  θνηλνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

δηαβηβάδεη ηε ζρεηηθή  απφθαζή ηεο ζηελ ΔΑΚΑΑ θαη ζηηο ππφινηπεο αξκφδηεο αξρέο. 

Δθφζνλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απνθάζηζε λα κελ πξνβεί ζε αλαζηνιή, 

δηαπξαγκάηεπζεο ή δηαγξαθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή παξαγψγνπ, ε θνηλνπνίεζε 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αληίζηνηρε αηηηνινγία. 

 

5. Σα νξηδφκελα ζηηο παξ. 2 έσο 4 ηζρχνπλ θαη φηαλ αίξεηαη ε αλαζηνιή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηα ζεκεία 4 έσο 10 ηνπ ηκήκαηνο Γ ηνπ 

παξαξηήκαηνο I παξαγψγνπ πνπ ζρεηίδεηαη ή έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

απηφ κέζν. 

 

6. Ζ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχεη επίζεο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε απφθαζε γηα αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή δηαγξαθή ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ 

ή ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηα ζεκεία 4 έσο 10 ηνπ ηκήκαηνο Γ ηνπ παξαξηήκαηνο I παξαγψγνπ 

πνπ ζρεηίδεηαη ή έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ απηφ κέζν ιακβάλεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

 

 

Σκήκα 4 

Αγνξέο αλάπηπμεο ΜκΔ 

 

Άξζξν 33 

Αγνξέο αλάπηπμεο ΜκΔ 

(Άξζξν 33 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1.   Ο δηαρεηξηζηήο  ΠΜΓ κπνξεί λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα, θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2ηνπ 

άξζξνπ 18 ,  αξρή αίηεζε θαηαρψξηζεο ηνπ ΠΜΓ σο αγνξά αλάπηπμεο ΜκΔ. 

 

2.   Ζ αξκφδηα ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αξρή δχλαηαη, κε απφθαζή ηεο,  λα 

θαηαρσξίζεη ηνλ ΠΜΓ σο αγνξά αλάπηπμεο ΜκΔ εθφζνλ θξίλεη φηη ν ΠΜΓ πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξ. 3 θαη έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18. . 

 

3. Ο ΠΜΓ δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο θαλφλεο, ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη πιεξνχληαη ηα εμήο: 

α) ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ εθδνηψλ ησλ νπνίσλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα εληάζζνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηνλ ΠΜΓ είλαη ΜκΔ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ν ΠΜΓ 

θαηαρσξίδεηαη σο αγνξά αλάπηπμεο ΜκΔ θαη ζε θάζε επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, 

β) νξίδνληαη θαηάιιεια θξηηήξηα γηα ηελ αξρηθή έληαμε ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε κεηέπεηηα 

παξακνλή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ εθδνηψλ ζηελ αγνξά, 

γ) θαηά ηελ αξρηθή έληαμε ζε δηαπξαγκάηεπζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζηελ αγνξά, 

δηαηίζεληαη επαξθείο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα 

ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλε απφθαζε γηα ην αλ ζα επελδχζνπλ ή φρη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα, είηε κέζσ θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ γηα ηελ έληαμε ζε δηαπξαγκάηεπζε είηε 

κέζσ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, εθφζνλ ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ λ. 3401/2005 (Α΄257) ή ηεο 
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Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα πξνζθνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αξρηθή έληαμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ζε δηαπξαγκάηεπζε ζηνλ ΠΜΓ.  

δ) ππάξρεη θαηάιιειε πεξηνδηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε απφ ή γηα ινγαξηαζκφ 

ελφο εθδφηε ζηελ αγνξά, φπσο, ελδεηθηηθά, ειεγκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, 

ε) νη εθδφηεο ζηελ αγνξά φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 21) ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014, ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζε εθδφηε 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 25) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014 θαη νη 

έρνληεο ζηελφ δεζκφ κε απηά φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 26) ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 596/2014, ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα απηνχο βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014, 

ζη) ε πξνβιεπφκελε ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο εθδφηεο ζηελ 

αγνξά απνζεθεχεηαη θαη δηαρέεηαη ζην θνηλφ, 

δ) ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη έιεγρνη κε ζηφρν ηελ απνηξνπή θαη ηνλ 

εληνπηζκφ θαηάρξεζεο αγνξάο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 596/2014. 

 

4.  Σα θξηηήξηα ηεο παξ. 3 δε ζίγνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ δηαρεηξηζηή ΠΜΓ κε άιιεο 

ππνρξεψζεηο βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΜΓ. Ο δηαρεηξηζηήο 

ΠΜΓ δχλαηαη λα επηβάιεη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο εθηφο ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηελ ελ ιφγσ 

παξάγξαθν. 

 

5. Ζ αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αξρή  κπνξεί λα 

δηαγξάςεη απφ ην κεηξψν ηεο έλαλ ΠΜΓ σο αγνξά αλάπηπμεο ΜκΔ, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18  ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:   

α) κεηά απφ αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή ΠΜΓ , 

β) εθφζνλ δελ πιεξνχληαη πιένλ φζνλ αθνξά ηνλ ΠΜΓ νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 3. 

 

6.   ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα , ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, αξρή  θαηαρσξίζεη ή 

δηαγξάςεη έλαλ ΠΜΓ σο αγνξά αλάπηπμεο ΜκΔ βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελεκεξψλεη 

φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα ηελ ΔΑΚΑΑ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ θαηαρψξηζε ή δηαγξαθή. 

Ζ ΔΑΚΑΑ δεκνζηεχεη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο θαηάινγν ησλ αγνξψλ αλάπηπμεο ΜκΔ, ηνλ νπνίν 

θαη επηθαηξνπνηεί. 

 

7.  Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ελφο εθδφηε πνπ έρεη εληαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε  

αγνξά αλάπηπμεο ΜκΔ κπνξεί λα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζε άιιε αγνξά αλάπηπμεο ΜκΔ 

κφλνλ εθφζνλ ν εθδφηεο έρεη ελεκεξσζεί θαη δελ έρεη θέξεη αληίξξεζε. ηελ πεξίπησζε 

απηή, σζηφζν, ν εθδφηεο δελ ππφθεηηαη ζε θακία ππνρξέσζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ή ηελ αξρηθή, δηαξθή ή θαηά πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζε, σο πξνο ηελ ελ ιφγσ 

αγνξά ΜκΔ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

Γηθαηώκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ επελδύζεσλ 

 

Άξζξν 34 

Διεπζεξία παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε άιιν θξάηνο κέινο 

(Άξζξν 34 ηεο Οδεγίαο 2014/65/EE) 

 

 

1.  ΑΔΠΔΤ, ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηνλ λ. 4261/2014, 

κπνξεί λα παξέρεη ειεχζεξα επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή λα αζθεί επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη λα παξέρεη παξεπφκελεο ππεξεζίεο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ππφ ηνλ φξν φηη απηέο 
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νη ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ παξνρή 

παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε επελδπηηθή ππεξεζία ή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

2.  ΑΔΠΔΤ πνπ επηζπκεί λα παξάζρεη ππεξεζίεο ή λα αζθήζεη δξαζηεξηφηεηεο ζην έδαθνο 

άιινπ θξάηνπο κέινπο γηα πξψηε θνξά ή λα ηξνπνπνηήζεη ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ήδε παξέρεη κε ηνλ ηξφπν απηφ, αλαθνηλψλεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο: 

 

α) ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, 

 

β) πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ζην νπνίν δειψλνληαη ηδίσο νη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νη παξεπφκελεο ππεξεζίεο, πνπ πξνηίζεηαη λα παξέρεη ζην έδαθνο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θαη θαηά πφζνλ πξνηίζεηαη λα ην πξάμεη κέζσ ηεο ρξήζεο 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ, νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα. Δάλ ε ΑΔΠΔΤ 

ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο, θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ. 

Δάλ ε ΑΔΠΔΤ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα 

παξέρεη ππεξεζίεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί, εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή 

φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο πνπ έρεη νξηζζεί 

σο ζεκείν επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79  ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ πνπ ε ΑΔΠΔΤ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.  

 

3.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εληφο κελφο απφ ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ηηο 

δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο πνπ έρεη νξηζζεί σο ζεκείν 

επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 1 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. Καηφπηλ 

απηνχ, ε ΑΔΠΔΤ κπνξεί λα αξρίζεη λα παξέρεη ηελ ή ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. 

 

4.   Πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ επηζπκεί λα παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο, 

θαζψο επίζεο παξεπφκελεο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 κέζσ ζπλδεδεκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ, γλσζηνπνηεί ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ. 

Δάλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα 

παξέρεη ππεξεζίεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θνηλνπνηεί, εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή φισλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο πνπ έρεη νξηζζεί σο 

ζεκείν επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζθνπεχεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.  

 

5.  ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηήζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε ΑΔΠΔΤ γλσζηνπνηεί γξαπηψο ηε κεηαβνιή ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ επηθέξεη ηε κεηαβνιή απηή. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο γηα ηε 

κεηαβνιή. 

 

6.  Οη ΑΔΠΔΤ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ 

θαη ΜΟΓ θαηφπηλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ έιαβαλ ζηελ Διιάδα, γλσζηνπνηνχλ  ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε, ην θξάηνο κέινο 
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ζην νπνίν πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηήζνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηηο αγνξέο απηέο απφ εμ απνζηάζεσο ρξήζηεο, κέιε ή 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε, θνηλνπνηεί εληφο κελφο 

ηελ πιεξνθνξία απηή ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ νη ππνδνκέο ΠΜΓ ή ΜΟΓ. 

H Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε γλσζηνπνηεί ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο ηνπ ΠΜΓ, ηελ ηαπηφηεηα ησλ εμ απνζηάζεσο κειψλ ή ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ΠΜΓ 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. 

 

 

Άξζξν 34α 

Διεπζεξία παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα 

(Άξζξν 34 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1.Κάζε επηρείξεζε επελδχζεσλ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ, ή, πξνθεηκέλνπ 

πεξί πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2013/36/ΔΔ, κπνξεί λα παξέρεη 

ειεχζεξα επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή λα αζθεί επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη λα 

παξέρεη παξεπφκελεο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα, ππφ ηνλ φξν φηη απηέο νη ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ παξνρή παξεπφκελσλ 

ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηφηεηα.  

 

2. Δάλ ε επηρείξεζε επελδχζεσλ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ παξνρή ζηελ Διιάδα 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη παξεπφκελσλ  ππεξεζηψλ, 

ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηεο, ε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ, αθνχ ιάβεη ζρεηηθή θνηλνπνίεζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ.  

 

3.  Μεηά ηε δηαβίβαζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ θαη ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, ε επηρείξεζε επελδχζεσλ κπνξεί λα αξρίζεη λα παξέρεη ηελ ή ηηο 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα. 

 

4.  Δάλ πηζησηηθφ ίδξπκα ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα ηελ παξνρή ζηελ Διιάδα 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη παξεπφκελσλ  ππεξεζηψλ, 

ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ, ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ, αθνχ ιάβεη ζρεηηθή θνηλνπνίεζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

5.  Οη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο άιισλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ θαη ΜΟΓ επηηξέπεηαη λα εγθαζηζηνχλ ζηελ Διιάδα θαηάιιειεο 

ππνδνκέο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηηο αγνξέο απηέο απφ 

εμ απνζηάζεσο ρξήζηεο, κέιε ή ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα. 
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6.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε, δχλαηαη λα 

δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο επηρείξεζεο  επελδχζεσλ 

ή ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο, ε νπνία ηεο έρεη γλσζηνπνηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, λα ηεο γλσζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εμ απνζηάζεσο 

κειψλ ή ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ΠΜΓ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

Άξζξν 35 

Δγθαηάζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο ζε άιιν θξάηνο κέινο 

(Άξζξν 35 ηεο  Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην  λ. 

4261/2014, ηελ Οδεγία 2013/36/ΔΔ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ην λ. 4261/2014 

θαη ηελ Οδεγία 2013/36/ΔΔ κέζσ ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο, θαη 

εηδηθφηεξα είηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο είηε κέζσ ζπλδεδεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζε άιιν θξάηνο κέινο, ππφ ηνλ φξν φηη νη ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγήζεθε ζηελ ΑΔΠΔΤ 

ή ζην πηζησηηθφ ίδξπκα. Ζ παξνρή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ 

κε επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηφηεηα. 

 

2. Κάζε ΑΔΠΔΤ πνπ επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη ππνθαηάζηεκα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο 

κέινπο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο, ζην νπνίν δελ έρεη εγθαηαζηήζεη ππνθαηάζηεκα πξέπεη πξψηα λα ην 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη λα ηεο παξάζρεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

α) ηα θξάηε κέιε ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη ππνθαηάζηεκα ή ηα 

θξάηε κέιε ζηα νπνία δελ έρεη εγθαηαζηήζεη ππνθαηάζηεκα αιιά ζρεδηάδεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε απηά, 

β) πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ζην νπνίν αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ νη επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη, 

γ) ζηελ πεξίπησζε ππνθαηαζηήκαηνο, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, 

θαζψο θαη αλ ην ππνθαηάζηεκα πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλνπο 

αληηπξνζψπνπο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ, 

δ) ζηελ πεξίπησζε ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν ε ΑΔΠΔΤ δελ έρεη εγθαηαζηήζεη ππνθαηάζηεκα, πεξηγξαθή ηεο 

πξνβιεπφκελεο ρξήζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξάο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο εληάζζεηαη ζηελ εηαηξηθή δνκή ηεο ΑΔΠΔΤ, 

ε) ηε δηεχζπλζε, ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα δεηνχληαη θαη λα 

παξαιακβάλνληαη έγγξαθα, θαη 

ζη) ηα νλφκαηα ησλ ππεπζχλσλ δηαρείξηζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ. 

Δάλ ε ΑΔΠΔΤ ρξεζηκνπνηεί ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν  θξάηνο 

κέινο, ν ελ ιφγσ ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο εμνκνηψλεηαη πξνο ππνθαηάζηεκα ζην άιιν 

θξάηνο κέινο, θαη ππφθεηηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο πεξί ππνθαηαζηεκάησλ δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. 
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3.  Αλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ έρεη ιφγνπο λα ακθηβάιιεη γηα ηελ επάξθεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ΑΔΠΔΤ, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηίζεηαη λα αζθήζεη, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ αθφηνπ ιάβεη 

φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο αλαθνηλψλεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο πνπ έρεη νξηζηεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξάγξαθνο 1 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΑΔΠΔΤ. 

 

4.  Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο παξέρεη επίζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνδεκίσζεο ηνπ νπνίνπ ε ΑΔΠΔΤ είλαη 

κέινο ζχκθσλα κε ην λ. 2533/1997. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ  

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. 

 

5.  Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αξλεζεί λα αλαθνηλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηεο ζηελ 

ελδηαθεξφκελε ΑΔΠΔΤ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήςε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

6.  Μφιηο ιάβεη αλαθνίλσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ή ειιείςεη 

αλαθνίλσζεο, ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο απφ 

ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ην ππνθαηάζηεκα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα αξρίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 

7.  Πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν 

εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηελ 

Οδεγία 2014/65/ΔΔ, ελεκεξψλεη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηεο δηαβηβάδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

Αλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ έρεη ιφγνπο λα ακθηβάιεη γηα ηελ επάξθεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

δνκήο ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εληφο ηξηψλ (3) 

κελψλ αθφηνπ ιάβεη φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο αλαθνηλψλεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο πνπ έρεη νξηζηεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 79 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Δάλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αξλεζεί λα αλαθνηλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηεο ζην 

ελδηαθεξφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήςε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Μφιηο ιάβεη αλαθνίλσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ή ειιείςεη 

αλαθνίλσζεο, ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαβίβαζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο κπνξεί λα 

αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ηεο νδεγίαο 2014/65/ΔΔ ζρεηηθά κε ηα ππνθαηαζηήκαηα. 

 

8.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαη αθνχ 

ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, λα πξνβαίλεη ζε επηηφπηνπο 

ειέγρνπο ζην ππνθαηάζηεκα ΑΔΠΔΤ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. 

 

9.  ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσζηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε ΑΔΠΔΤ ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, γηα ηε κεηαβνιή απηή, έλα (1) κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ επηθέξεη ηε 

κεηαβνιή. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη επίζεο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ππνδνρήο γηα ηε ζρεηηθή κεηαβνιή. 
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Άξζξν 35α 

Δγθαηάζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα 

(Άξζξν 35 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Οη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη παξεπφκελεο ππεξεζίεο κπνξνχλ 

λα παξέρνληαη ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηελ νδεγία 2014/65/ΔΔ θαη 

ζχκθσλα κε ην λ. 4261/2014 θαη ηελ Οδεγία 2013/36/ΔΔ, κέζσ ηεο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο, είηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο είηε κέζσ 

ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Διιάδα, ππφ ηνλ φξν φηη νη ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγήζεθε ζηελ 

επηρείξεζε επελδχζεσλ ή ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο. Ζ παξνρή 

παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε επελδπηηθή ππεξεζία ή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

2. Δάλ ε επηρείξεζε επελδχζεσλ ρξεζηκνπνηεί ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν εγθαηεζηεκέλν 

ζηελ Διιάδα, ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο εμνκνηψλεηαη πξνο ππνθαηάζηεκα ζηελ 

Διιάδα, θαη ππφθεηηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο πεξί ππνθαηαζηεκάησλ δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. 

 

3.  Μφιηο ιάβεη αλαθνίλσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ή ειιείςεη αλαθνίλσζεο, ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ θαη ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηεο 

Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, ην ππνθαηάζηεκα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα αξρίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 

4.  Πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζψο θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη κε ηελ Οδεγία 

2014/65/ΔΔ, κφιηο ιάβεη αλαθνίλσζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ή ειιείςεη αλαθνίλσζεο, ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο δηαβίβαζεο ηεο αλαθνίλσζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 35 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο κπνξεί λα αξρίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ζρεηηθά κε ηα ππνθαηαζηήκαηα. 

 

5.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαζθαιίδεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ππνθαηάζηεκα 

ζηελ Διιάδα ζπλάδνπλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 24, 25, 27 θαη 28 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ησλ άξζξσλ 14 έσο 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαζψο θαη ηεο απφθαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 24 . 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο θαη λα δεηεί φπνηεο αιιαγέο είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο ψζηε λα ηεο δνζεί 

ε δπλαηφηεηα λα επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ άξζξσλ 24, 25, 27 θαη 28 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ησλ άξζξσλ 14 έσο 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη ησλ κέηξσλ 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη’ εθαξκνγή ηνπο, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξέρεη ζηελ Διιάδα ην ππνθαηάζηεκα. 
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6.  Αλ επηρείξεζε επελδχζεσλ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο έρεη 

εγθαηαζηήζεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο 

ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ κπνξεί, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαη αθνχ 

ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, λα πξνβαίλεη ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο ζην 

ππνθαηάζηεκα απηφ. 

 

Άξζξν 36 

Πξόζβαζε ζε ξπζκηδόκελεο αγνξέο 

(Άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

Οη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα λα εθηεινχλ 

εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ή λα δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ έρνπλ 

δηθαίσκα λα γίλνπλ κέιε ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα 

ή έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηέο, κε θάπνηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α) άκεζα, κε ηελ εγθαηάζηαζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα, 

β) απνθηψληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμ απνζηάζεσο κέινπο ξπζκηδφκελεο αγνξάο ή ην δηθαίσκα 

εμ απνζηάζεσο πξφζβαζεο ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά, ρσξίο ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα, εάλ νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο αγνξάο απηήο δελ 

απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά.  

 

Άξζξν 37 

Πξόζβαζε ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνύ θαη δηθαίσκα επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθαλνληζκνύ 

(Άξζξν 37 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Με ηελ επηθχιαμε ησλ ηίηισλ III, IV ή V ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012, νη επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ απφ άιια θξάηε κέιε έρνπλ δηθαίσκα άκεζεο ή έκκεζεο πξφζβαζεο ζε 

ζπζηήκαηα θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Διιάδα γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ή ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ 

ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

Ζ άκεζε ή έκκεζε πξφζβαζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ζηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα 

ππφθεηηαη ζηα ίδηα δηαθαλή, αληηθεηκεληθά ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα, πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 

ηνπηθά κέιε ή ηνπο ζπκκεηέρνληέο ηνπο.  

2.   Οη ξπζκηδφκελεο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα παξέρνπλ ζε φια ηα κέιε θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην ζχζηεκα δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δηελεξγνχληαη ζε απηέο, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ππάξρνπλ φζνη ζχλδεζκνη θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ επηιεγφκελνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθαλνληζκνχ θαη θάζε άιινπ ζπζηήκαηνο ή ππνδνκήο απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

απνηειεζκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, 

 

β) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπκθσλεί φηη νη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ην δηαθαλνληζκφ 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά κέζσ ζπζηήκαηνο 

δηαθαλνληζκνχ άιινπ απφ εθείλν πνπ έρεη νξίζεη ε ξπζκηδφκελε αγνξά επηηξέπνπλ ηελ νκαιή 

θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. 

Ζ ελ ιφγσ εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο δελ ζίγεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εζληθψλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ σο επηβιεπνπζψλ ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ή ησλ άιισλ επνπηηθψλ 
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αξρψλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα απηά ηα ζπζηήκαηα. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη 

ππφςε ηελ επίβιεςε θαη επνπηεία πνπ ήδε αζθνχλ απηνί νη θνξείο ψζηε λα κελ ππάξρεη  

αδηθαηνιφγεηε επηθάιπςε ηεο επνπηείαο. 

 

Άξζξν 38 

Γηαηάμεηο γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνύ άιινπ θξάηνπο κέινπο από ΠΜΓ 

(Άξζξν 38 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.   Οη ΑΔΠΔΤ θαη νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ΠΜΓ κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ 

κε θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν ή θνξέα εθθαζάξηζεο θαη ζχζηεκα δηαθαλνληζκνχ άιινπ 

θξάηνπο κέινπο θαηάιιειεο ζπκθσλίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ή ην δηαθαλνληζκφ νξηζκέλσλ ή 

φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχλ ηα κέιε ή νη ζπκκεηέρνληεο ζην πιαίζην ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπο.  

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί ζηε ρξήζε θεληξηθνχ 

αληηζπκβαιινκέλνπ, θνξέα εθθαζάξηζεο ή ζπζηήκαηνο δηαθαλνληζκνχ άιινπ θξάηνπο 

κέινπο, εθηφο εάλ απηφ είλαη απνδεδεηγκέλα αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΜΓ, θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 

37 παξάγξαθνο 2 πξνυπνζέζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ. 

Γηα ηελ απνθπγή αδηθαηνιφγεηεο επηθάιπςεο ησλ ειέγρσλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ιακβάλεη ππφςε ηελ επίβιεςε θαη επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ 

πνπ ήδε αζθνχλ νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο σο επηβιέπνπζεο ηα ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο 

θαη δηαθαλνληζκνχ ή άιιεο επνπηηθέο αξρέο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

Παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ από επηρεηξήζεηο ηξίησλ ρσξώλ 

 

Σκήκα 1 

Παξνρή ππεξεζηώλ ή άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ππνθαηαζηήκαηνο 

 

Άξζξν 39 

Δγθαηάζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο 

(Άξζξν 39 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1.  Eπηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο πνπ ζθνπεχεη λα παξέρεη ζηελ Διιάδα επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή 

λα αζθεί επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ή ρσξίο παξεπφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηδηψηεο 

πειάηεο ή πξνο επαγγεικαηίεο πειάηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Σκήκαηνο II ηνπ Παξαξηήκαηνο 

II, ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα. 

 

2.  Tν ππνθαηάζηεκα ιακβάλεη πξνεγνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ή ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 
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α) ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο δεηά άδεηα ιεηηνπξγίαο 

πξνυπνζέηεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη επνπηεχεηαη ζηελ ηξίηε ρψξα φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε θαη ε αηηνχζα επηρείξεζε έρεη ιάβεη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, 

γηα ηε ρνξήγεζε ηεο νπνίαο ε αξκφδηα αξρή έρεη ιάβεη δεφλησο ππφςε ηπρφλ ζπζηάζεηο ηεο 

Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (Financial Action 

Task Force, FATF), 

 

β) έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη 

ηεο ηξίηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε ξπζκίζεηο ζπλεξγαζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο  ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αγνξάο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, 

 

γ) ην ππνθαηάζηεκα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ επαξθέο αξρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

15 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 (1) (β) ηνπ λ. 4261/2014, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηεκα πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ εδξεχεη ζε ηξίηε ρψξα,  

 

δ) νξίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, 

θαη ζπκκνξθψλνληαη φια κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1, 

 

ε) ε ηξίηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε ηεο ηξίηεο ρψξαο έρεη ζπλάςεη 

ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα, ε νπνία είλαη απνιχησο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 26 ηνπ ππνδείγκαηνο θνξνινγηθήο ζχκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ  Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα θαη ην θεθάιαην θαη 

εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πνιπκεξψλ θνξνινγηθψλ ζπκθσληψλ, 

 

ζη) ε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζε ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ επελδπηψλ πνπ έρεη ζπζηαζεί ή 

αλαγλσξηζζεί ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2533/1997 ή ην λ. 4370/2016, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ππνθαηάζηεκα επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο φπνπ είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα . 

 

3.  Ζ επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηεο 

ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε.  

 

4. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηεκα επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο πνπ είλαη πηζησηηθφ 

ίδξπκα , εθαξκφδνληαη επίζεο νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4261/2014 θαη  νη ζρεηηθέο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απνθάζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 

 

Άξζξν 40 

Τπνρξέσζε ελεκέξσζεο 

(Άξζξν 40 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

Μηα επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο πνπ ζθνπεχεη λα ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ηελ άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ή ρσξίο παξεπφκελεο 

ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο, παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, ηα εμήο: 

 

α) ηελ επσλπκία ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο ζηελ νηθεία ηξίηε ρψξα. Όηαλ γηα ηελ 

επνπηεία είλαη αξκφδηεο πεξηζζφηεξεο απφ κία αξρέο, παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα 

αληίζηνηρα πεδία αξκνδηνηήησλ, 
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β) φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, έδξα θαη δηεχζπλζε, 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, κέηνρνη) θαη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηηο επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη, θαη 

ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο 

νηαζδήπνηε εμσηεξηθήο αλάζεζεο ζεκαληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ηξίηνπο, 

 

γ) ηα νλφκαηα ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1, 

δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αξρηθφ θεθάιαην πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην ππνθαηάζηεκα. 

 

Άξζξν 41 

Υνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

(Άξζξν 41 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε ρνξεγεί άδεηα 

ιεηηνπξγίαο κφλν φηαλ έρεη πεηζηεί: 

α) φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 39 θαη 

β) φηη ην ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο ζα κπνξεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε ελεκεξψλεη ηελ 

επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή πιήξνπο αίηεζεο γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 

2.  Σν ππνθαηάζηεκα επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 16 έσο 20, 

ζηα άξζξα 23, 24, 25 θαη 27, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 θαη ζηα άξζξα 30, 31 θαη 32, φπσο 

επίζεο ζηα άξζξα 3 έσο 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη ζηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη 

θαη’ εθαξκνγή ηνπο, θαη ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή 

πξνθεηκέλνπ πεξί ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο πνπ είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα 

ζηελ επνπηεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαηά ην ιφγν ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.  1 ηνπ άξζξνπ 67. 

 

 

Άξζξν 42 

Παξνρή ππεξεζηώλ κε απνθιεηζηηθή πξσηνβνπιία ηνπ πειάηε 

(Άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

Όηαλ, κε απνθιεηζηηθή πξσηνβνπιία ηδηψηε πειάηε ή επαγγεικαηία πειάηε ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ ηκήκαηνο II ηνπ παξαξηήκαηνο II εγθαηεζηεκέλνπ ή επξηζθφκελνπ ζηελ Διιάδα, 

παξέρεηαη ζε απηφλ επελδπηηθή ππεξεζία ή αζθείηαη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ 

επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο, ε πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 39 δελ 

ηζρχεη γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ επηρείξεζε ηεο 

ηξίηεο ρψξαο ζην πξφζσπν απηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ πθηζηάκελεο ζρέζεο πνπ 

αθνξά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξσηνβνπιία ησλ 

πειαηψλ απηψλ δε δίδεη ζηελ επηρείξεζε ηεο ηξίηεο ρψξαο ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πειάηε λέεο θαηεγνξίεο επελδπηηθψλ πξντφλησλ ή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε 

άιινλ ηξφπν πέξαλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 
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Σκήκα 2 

Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

 

Άξζξν 43 

Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

(Άξζξν 43 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα 

αλαθαιέζεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, εάλ ε επηρείξεζε ηεο ηξίηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία ρνξήγεζε άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 41: 

α) δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο εληφο δψδεθα (12) κελψλ, παξαηηεζεί ξεηψο απφ απηήλ ή δελ 

έρεη παξάζρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο νχηε αζθήζεη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 

πξνεγνχκελν εμάκελν,  

β) έιαβε ηελ άδεηα βάζεη ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν, 

γ) δελ πιεξνί πιένλ ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηεο ρνξεγήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο, 

δ) έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ΑΔΠΔΤ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014, θαη θάζε 

άιιεο δηάηαμεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηξίησλ ρσξψλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Ρπζκηδόκελεο αγνξέο 

 

Άξζξν 44   

Άδεηα ιεηηνπξγίαο ξπζκηδόκελεο αγνξάο θαη εθαξκνζηέν δίθαην 

(Άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ ιεηηνπξγία ξπζκηδφκελεο αγνξάο ζηελ Διιάδα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ πξνεγνχκελε 

άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, εθφζνλ ε ηειεπηαία έρεη πεηζζεί φηη ηφζν ν 

δηαρεηξηζηήο φζν θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4443/2016, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

596/2014 θαη ηεο Οδεγίαο 2014/57/ΔΔ, νη ζπλαιιαγέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο έρεη 

ρνξεγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ  δίθαην.  

3. Ο δηαρεηξηζηήο αγνξάο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζε απηήο θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Οη 

ξπζκηδφκελεο αγνξέο νθείινπλ λα πιεξνχλ αλά πάζα ζηηγκή ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αξρηθή 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ  Κεθάιαην.  

4. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξήγεζε ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά, αλ: 

α)  Ο δηαρεηξηζηήο δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εληφο 12 κελψλ, παξαηηεζεί ξεηψο 

απ’ απηήλ ή ε ξπζκηδφκελε αγνξά δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο έμη (6) 
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κήλεο, 

β)  ε άδεηα ιεηηνπξγίαο απνθηήζεθε βάζεη ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν  

αληηθαλνληθφ ηξφπν, 

γ)  ε ξπζκηδφκελε αγνξά δελ πιεξνί πιένλ ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηεο ρνξεγήζεθε ε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο, 

δ)ν δηαρεηξηζηήο ηεο αγνξάο θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο έρεη ππνπέζεη ζε 

ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηεο Οδεγίαο 

2014/65/ΔΔ ή ηνπ  Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014, 

ε)  αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο.  

 

5. Κάζε αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ξπζκηδφκελεο αγνξάο θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΑΚΑΑ. 

 

Άξζξν 45 Άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαρεηξηζηή αγνξάο 

(Άξζξν 46 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ο δηαρεηξηζηήο αγνξάο ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο χζηεξα απφ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Ο δηαρεηξηζηήο ελεξγεί ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη επζχλεηαη γηα 

ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

2. Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε είθνζη 

εθαηνκκχξηα (20.000.000) επξψ. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο απαηηείηαη λα έρεη 

θαηαηεζεί πξνεγνπκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. Άδεηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη ζε 

πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξίεο, εθφζνλ  έρνπλ ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην είθνζη 

εθαηνκκχξηα (20.000.000) επξψ θαη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο 

Κεθαιαίνπ . Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο δελ κπνξεί λα ππνιείπνληαη ηνπ 

ειάρηζηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη κεηνρέο ηνπ 

δηαρεηξηζηή αγνξάο είλαη νλνκαζηηθέο. 

3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ειέγρεη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα  ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ειέγρεη επίζεο φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο, ησλ 

πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ δηαρεηξηζηή θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο πεξηπηψζεσο 31 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ άκεζα ή έκκεζα νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο. Απφ ηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

εμαηξείηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηαλ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο. 

4. Έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο απαηηείηαη γηα θάζε αιιαγή ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, ησλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαη 

ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ εγθξίλεη ηηο 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο εάλ έρεη αληηθεηκεληθνχο θαη εμαθξηβψζηκνπο ιφγνπο λα ζεσξεί φηη νη 

αιιαγέο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο. 

Απφ ηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εμαηξείηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηαλ έρεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο 

5. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο ζπλεπεία ηεο νπνίαο ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεηφρνπ θζάλεη ή ππεξβαίλεη ην 20%, 1/3, 50% ή 2/3 ηνπ κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ ηνπ απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ απνθηά ηηο κεηνρέο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ 

απφθηεζε κεηνρψλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε ζηέξεζε ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

6. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο νθείιεη: 

α) λα παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη λα αλαθνηλψλεη ζην θνηλφ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο θαη 

ηδίσο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ έθηαζε ησλ ζπκθεξφλησλ θάζε πξνζψπνπ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αζθήζεη νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε δηαρείξηζή ηεο, 

β) λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη λα αλαθνηλψλεη ζην θνηλφ θάζε 

κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο πνπ επηθέξεη κεηαβνιή ζηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ 

νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, 

γ) λα θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηελ ηαπηφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπ νξγάλνπ θαη θάζε κεηαβνιή απηψλ, θαζψο θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο κε ηηο παξ. 1 έσο 

4 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 

7. Ο ηαθηηθφο θαη έθηαθηνο έιεγρνο ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, αζθείηαη απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. Οη 

θαηαρσξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξίεο γίλνληαη ζην Μεηξψν ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

8. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαρεηξηζηή 

αγνξάο εάλ: 

α) ν δηαρεηξηζηήο δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ 

ηε ρνξήγεζε ηεο, παξαηηεζεί ξεηψο απφ απηήλ ή δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη θακία ξπζκηδφκελε 

αγνξά γηα ζπλερφκελν δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, 

β) ε άδεηα ιεηηνπξγίαο απνθηήζεθε κε ςεπδείο δειψζεηο ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ 

αληηθαλνληθφ ηξφπν, 

γ) ν δηαρεηξηζηήο δελ πιεξνί πιένλ ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηνπ ρνξεγήζεθε ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, 

δ) Ο δηαρεηξηζηήο ηεο αγνξάο θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο έρεη ππνπέζεη ζε 

ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ηεο Οδεγίαο 

2014/65/ΔΔ ή ηνπ Kαλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

9. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

θαη ε δηαδηθαζία θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο δηαρεηξηζηή αγνξάο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ, ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ξπζκηδφκελεο αγνξάο θαη ησλ κεηφρσλ ηνπ, θαη θάζε άιιν ηερληθφ ζέκα ή αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα. 

 

Άξζξν 46  

Απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην δηνηθεηηθό όξγαλν ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο 
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(Άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο πξέπεη λα έρνπλ ζε δηαξθή βάζε 

επαξθψο θαιή θήκε θαη λα δηαζέηνπλ επαξθείο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πείξα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ ζπλνιηθή ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ απνηππψλεη 

έλα επαξθψο επξχ θάζκα πείξαο. 

2. Tα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο πιεξνχλ εηδηθφηεξα ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

α) Όια ηα κέιε αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην 

πιαίζην ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηέρεη έλα κέινο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο, ζε 

νηαδήπνηε λνκηθή νληφηεηα, ζπλαξηάηαη κε ηηο εηδηθφηεξεο πεξηζηάζεηο, ηε θχζε, ην κέγεζνο 

θαη ηε πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο. 

β) Με ηελ εμαίξεζε ησλ κειψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην θξάηνο ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ηα κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ είλαη ζεκαληηθφο απφ πιεπξάο κεγέζνπο, 

εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, θχζεσο, πεδίνπ εθαξκνγήο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, δελ κπνξνχλ λα θαηέρνπλ ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απφ απηέο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο:  

αα) είηε κία ζέζε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δχν (2) ζέζεηο κε 

εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ββ)είηε ηέζζεξηο (4) ζέζεηο κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Θέζεηο εθηειεζηηθνχ ή κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

ίδηνπ νκίινπ ή ζηηο νπνίεο ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο έρεη εηδηθή ζπκκεηνρή ζεσξνχληαη σο κία 

ζέζε κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ  Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα επηηξέπεη ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα 

δηαηεξνχλ κία πξφζζεηε ζέζε κε εθηειεζηηθνχ κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηελ ΔΑΚΑΑ γηα ηελ παξνρή ηέηνησλ αδεηψλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ε 

ζπκκεηνρή ζε ζέζεηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξγαληζκψλ πνπ δελ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 γ) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν δηαζέηεη ζπιινγηθά επαξθείο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πείξα ψζηε λα 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ. 

δ) Κάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ελεξγεί κε εηιηθξίλεηα, αθεξαηφηεηα θαη αλεμάξηεηε 

βνχιεζε ψζηε λα αμηνινγεί απνηειεζκαηηθά θαη λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηηο απνθάζεηο 

ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ φπνηε απηφ ρξεηάδεηαη, θαζψο θαη λα επηβιέπεη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα παξαθνινπζεί ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

3. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο δηαζέηνπλ επαξθείο αλζξψπηλνπο θαη ρξεκαηηθνχο πφξνπο γηα ηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 
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4. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ είλαη ζεκαληηθνί απφ πιεπξάο κεγέζνπο, εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο, πεδίνπ εθαξκνγήο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζπγθξνηνχλ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ απνηεινχκελε απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ δελ 

έρνπλ θακία εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ζην δηαρεηξηζηή αγνξάο. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο έρεη 

ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α) εληνπίδεη θαη πξνηείλεη, πξνο έγθξηζε απφ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ή πξνο έγθξηζε θαηά ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε, ππνςεθίνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Γηα 

απηφλ ην ζθνπφ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ αμηνινγεί ζπλδπαζηηθά ηελ επάξθεηα 

ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο πείξαο ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Πεξαηηέξσ, ε επηηξνπή ζπληάζζεη πεξηγξαθή ησλ ξφισλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλν δηνξηζκφ θαη ππνινγίδεη ηνλ αλακελφκελν ρξφλν απαζρφιεζεο. 

Δπηπιένλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ ζέηεη ηνλ ζηφρν φζνλ αθνξά ηελ επαξθή 

εθπξνζψπεζε θαη ησλ δχν θχισλ ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν, θαη επεμεξγάδεηαη πνιηηηθή γηα ην 

πψο ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ αλεπαξθψο εθπξνζσπνχκελνπ θχινπ ζην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο απηφο, 

β)  αμηνινγεί πεξηνδηθά θαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ηε δνκή, ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, θαη απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζε απηφ ζρεηηθά κε ηπρφλ 

κεηαβνιέο, 

γ)  αμηνινγεί πεξηνδηθά θαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ πείξα ζε 

αηνκηθφ επίπεδν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη απηνχ σο ζπλφινπ, θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

δ)  επαλεμεηάδεη πεξηνδηθά ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν γηα ηελ επηινγή 

θαη ηνλ δηνξηζκφ αλψηεξσλ ζηειερψλ θαη θάλεη ζπζηάζεηο πξνο απηφ. 

5. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ ιακβάλεη ππφςε, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ θαη ζε δηαξθή βάζε, ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε 

ιήςε απνθάζεσλ απφ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν δελ θαζνξίδεηαη απφ έλα άηνκν ή κηθξή νκάδα 

αηφκσλ θαηά ηξφπν πνπ λα ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

6. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε κέζα θξίλεη θαηάιιεια, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ. 

7. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο θαη νη αληίζηνηρεο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ νθείινπλ λα 

εμαζθαιίδνπλ επξχ θάζκα πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ θαηά ηελ επηινγή κειψλ ζην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν θαη λα εθαξκφδνπλ πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ κηα πνιηηηθή πνπ λα πξνσζεί ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

8. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο νξίδεη θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή 

ξπζκίζεσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεηή 

δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ, ηεο 

απνηξνπήο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, πξνσζψληαο ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο. Σν 

δηνηθεηηθφ φξγαλν παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί πεξηνδηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ξπζκίζεσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αδπλακηψλ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ έρνπλ 

επαξθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίβιεςε θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. 
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9. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αξλεζεί λα ρνξεγήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο αλ δελ έρεη 

πεηζηεί φηη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε θήκε, έρνπλ επαξθείο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη πείξα, θαη αθηεξψλνπλ επαξθή 

ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ή αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί θαη 

εμαθξηβψζηκνη ιφγνη ψζηε λα ζεσξεζεί φηη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ δηαρεηξηζηή αγνξάο 

κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή, νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε θαζψο θαη 

ηελ επαξθή εμέηαζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αγνξάο. 

10. Καηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά, ην πξφζσπν 

ή ηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ξπζκηδφκελεο αγνξάο πνπ έρεη ήδε ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν, ηεθκαίξεηαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 

Άξζξν 47  

Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο 

(Άξζξν 47 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά πξέπεη θαη’ ειάρηζην: 

α) λα δηαζέηεη κεραληζκνχο γηα ηνλ ζαθή εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ελδερφκελσλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλεπάγεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ξπζκηδφκελεο 

αγνξάο ή γηα ηα κέιε ηεο ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ, θάζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ησλ κεηφρσλ ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο αγνξάο θαη ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ηδίσο αλ απηέο νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηελ επηηέιεζε ιεηηνπξγηψλ πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη 

αλαζέζεη ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά, 

β)  λα δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα πνπ λα ηεο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο 

νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε, λα εθαξκφδεη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη ζπζηήκαηα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα έρεη ιάβεη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ ησλ θηλδχλσλ, 

γ)  λα δηαζέηεη κεραληζκνχο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηδίσο απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, 

δ)λα εθαξκφδεη δηαθαλείο θαη κε παξέρνληεο δηαθξηηηθή επρέξεηα θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε δίθαηε θαη εχξπζκε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ, θαη λα έρεη 

πηνζεηήζεη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εληνιψλ, 

ε)λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

έγθαηξε νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ ηεο, 

ζη) λα δηαζέηεη, ηφζν θαηά ην ρξφλν ηεο ρνξεγήζεσο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο φζν θαη ζε 

κφληκε βάζε, επαξθείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο πφξνπο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο θχζεο θαη ηεο θιίκαθαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά, θαζψο θαη ηνπ θάζκαηνο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο απηή είλαη εθηεζεηκέλε,  

δ)λα δηαζέηεη Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο κε ηνλ νπνίν λα ξπζκίδνληαη ηδίσο ζέκαηα ησλ  

πεξηπηψζεσλ α έσο ζη, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά, 

ηνπο θαλφλεο γηα ηελ εηζαγσγή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα δηαπξαγκάηεπζε, ηνπο 
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θαλφλεο δηαπξαγκάηεπζεο θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή θαη ηε δηαγξαθή 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 51 έσο 53.  

 

2. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο δελ επηηξέπεηαη λα εθηεινχλ εληνιέο πειαηψλ έλαληη ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ή λα θαηαξηίδνπλ αληηζηνηρηζκέλεο ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζε 

ξπζκηδφκελεο αγνξέο πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ξπζκηδφκελεο αγνξάο εθφζνλ 

δηαπηζηψζεη φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 47 έσο 

54..Σαπηφρξνλα κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ξπζκηδφκελεο αγνξάο ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα 

ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εγθξίλεη θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ. Οη 

απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο 

Καλνληζκφο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ δεζκεχνπλ, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηα κέιε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ, ηνπο εθδφηεο ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ή έρνπλ 

ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ξπζκηδφκελε αγνξά θαη ελ γέλεη ηα πξφζσπα 

ηα νπνία αθνξά ν Καλνληζκφο. 

4. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

θαη ε δηαδηθαζία θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ξπζκηδφκελεο αγνξάο. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ξπζκηδφκελεο αγνξάο θαη λα θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ. 

 

Άξζξν 48  

Αλζεθηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, κέηξα δηαθνπήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ειεθηξνληθή 

δηαπξαγκάηεπζε 

(Άξζξν 48 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ ηεο είλαη αλζεθηηθά, έρνπλ 

επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε κεγάισλ φγθσλ εληνιψλ θαη κελπκάησλ, 

κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εχξπζκε δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ ππφ ζπλζήθεο έληνλεο πίεζεο 

ζηελ αγνξά, ειέγρνληαη πιήξσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ φξσλ απηψλ θαη 

δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αδηάιεηπηε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

2. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά: 

α) ζπλάπηεη γξαπηή ζπκθσλία κε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ αθνινπζνχλ 

ζηξαηεγηθή εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά,   

β) δηαζέηεη πιαίζην ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή επαξθνχο αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ ζηηο ζπκθσλίεο απηέο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ ππνβνιή δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ 

ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά ζε ηαθηηθή θαη 
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πξνβιέςηκε βάζε, φπνπ ελδείθλπηαη ηέηνηα απαίηεζε κε βάζε ηε θχζε θαη ηελ θιίκαθα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

3. Ζ γξαπηή ζπκθσλία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 θαζνξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 

α)  ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο θαη, 

φπνπ έρεη εθαξκνγή, νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην 

πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν β), 

β)  νπνηαδήπνηε θίλεηξα, κε ηε κνξθή εθπηψζεσλ ή ζε άιιε κνξθή, πνπ πξνζθέξεη ε 

ξπζκηδφκελε αγνξά ζε κηα επηρείξεζε επελδχζεσλ γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά ζε ηαθηηθή θαη πξνβιέςηκε βάζε θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, νπνηαδήπνηε άιια 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ γηα ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν β). 

Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά παξαθνινπζεί θαη επηβάιιεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ αλσηέξσ γξαπηψλ ζπκθσληψλ. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά 

ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο θαη 

παξέρεη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο πξνο ηελ 

παξνχζα παξάγξαθν. 

4. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο γηα 

ηελ απφξξηςε εληνιψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα φγθνπ θαη ηηκψλ ή είλαη 

ζαθψο εζθαικέλεο. 

 

5. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά είλαη ζε ζέζε λα δηαθφςεη ή λα πεξηνξίζεη πξνζσξηλά ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ζε πεξίπησζε ζεκαληηθήο κεηαβνιήο  ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

ηηκήο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ζηελ αγνξά απηή ή ζε ζπλαθή αγνξά θαη, ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζε αθχξσζε, ηξνπνπνίεζε ή δηφξζσζε 

νηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη παξάκεηξνη γηα 

ηε δηαθνπή ησλ ζπλαιιαγψλ έρνπλ θαζνξηζηεί θαηάιιεια, θαηά ηξφπν πνπ ιακβάλεη ππφςε 

ηε ξεπζηφηεηα ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηε 

θχζε ηνπ κνληέινπ ηεο αγνξάο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ θαη επαξθεί γηα ηελ 

απνηξνπή ζεκαληηθψλ δηαηαξάμεσλ ζηελ εχξπζκε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά γλσζηνπνηεί ηηο παξακέηξνπο γηα ηε δηαθνπή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

νηαδήπνηε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηξφπν ζπλεπή θαη 

ζπγθξίζηκν. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο θαη 

κεηαβνιέο ζηελ ΔΑΚΑΑ. Δθφζνλ ξπζκηδφκελε αγνξά είλαη ζεκαληηθή απφ πιεπξάο 

ξεπζηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν νθείιεη λα δηαζέηεη ηα αλαγθαία 

ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθφςεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 

ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο, λα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο 

επνπηηθέο αξρέο, έηζη ψζηε απηέο λα ζπληνλίζνπλ ηελ αληηκεηψπηζε γηα ην ζχλνιν ηεο 

αγνξάο θαη λα θαζνξίζνπλ θαηά πφζν ελδείθλπηαη λα δηαθφςνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζε άιινπο 

ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν δηαπξαγκαηεχεηαη κέρξη λα αξρίζεη εθ λένπ 

ε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αξρηθή αγνξά.  

6. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απαίηεζε απφ ηα κέιε ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθαξκφδνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αιγνξίζκσλ θαη ηελ παξνρή 

πεξηβάιινληνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δνθηκψλ απηψλ, νη νπνίεο λα 
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εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα δηελέξγεηαο αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ή λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ κε εχξπζκεο δηεμαγσγήο 

ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπλζήθεο κε εχξπζκεο δηεμαγσγήο 

ζπλαιιαγψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ απηά ηα ζπζηήκαηα δηελέξγεηαο αιγνξηζκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαινγίαο 

αλεθηέιεζησλ εληνιψλ πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα απφ κέινο ή ζπκκεηέρνληα, 

πξνο ηηο ζπλαιιαγέο, ζπζηεκάησλ γηα ηελ επηβξάδπλζε ηεο ξνήο ησλ εληνιψλ αλ ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα εμάληιεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ζπζηεκάησλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ειάρηζηνπ βήκαηνο ηηκήο κε ην νπνίν κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ νη ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά. 

 

7. Δθφζνλ ε ξπζκηδφκελε αγνξά επηηξέπεη ηελ άκεζε ειεθηξνληθή πξφζβαζε δηαζέηεη 

απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα 

κέιε ή νη ζπκκεηέρνληεο επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή κφλν αλ είλαη 

επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ή πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ηνπ 

λ. 4261/2014, ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, φηη νξίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη θαηάιιεια θξηηήξηα 

σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία κπνξεί λα δνζεί ηέηνηα πξφζβαζε, θαη 

φηη ην κέινο ή ν ζπκκεηέρσλ θέξεη ηελ επζχλε ησλ εληνιψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

εθηεινχληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο απηήο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά νξίδεη θαηάιιεια πξφηππα ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο θηλδχλνπ θαη ηα 

φξηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ηεο πξφζβαζεο απηήο θαη κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο εληνιέο ή ηηο 

ζπλαιιαγέο πξνζψπνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί άκεζε ειεθηξνληθή πξφζβαζε, θαη, φηαλ είλαη 

αλαγθαίν, λα ζηακαηάεη ηελ εηζαγσγή ηέηνησλ εληνιψλ ή ηε δηελέξγεηα ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ 

μερσξηζηά απφ άιιεο εληνιέο ή ζπλαιιαγέο ηνπ κέινπο ή ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά δηαζέηεη ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαζηνιή ή ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο άκεζεο 

ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο απφ κέινο ή ζπκκεηέρνληα ζε πειάηε ζηελ πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

 

8. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά εμαζθαιίδεη φηη νη θαλφλεο ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο ζπζηέγαζεο 

ζπζηεκάησλ είλαη δηαθαλείο, δίθαηνη θαη δελ επηηξέπνπλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. 

 

9. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά εμαζθαιίδεη φηη ε δηάξζξσζε ησλ ρξεψζεψλ ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεψζεσλ εθηέιεζεο, ησλ παξεπφκελσλ ρξεψζεσλ θαη ηπρφλ 

εθπηψζεσλ, είλαη δηαθαλήο, δίθαηε θαη δελ δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο, θαζψο θαη φηη δελ 

δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα εηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε ή αθχξσζε εληνιψλ ή γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπλαιιαγψλ κε ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζε ζπλζήθεο κε εχξπζκεο δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ ή 

ζε θαηάρξεζε αγνξάο. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά επηβάιιεη ηδίσο ππνρξεψζεηο εηδηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε κεκνλσκέλεο κεηνρέο ή ζε θαηάιιειν θαιάζη κεηνρψλ, ζε αληάιιαγκα 

ηπρφλ εθπηψζεσλ πνπ παξέρνληαη. 

Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηηο ρξεψζεηο ηεο γηα αθπξσκέλεο εληνιέο 

αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηεο εληνιήο, θαη λα δηαθνξνπνηεί ηηο ρξεψζεηο 

ηεο γηα θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ζην νπνίν απηέο εθαξκφδνληαη. 

Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά κπνξεί λα θαζνξίδεη πςειφηεξε ρξέσζε γηα ηελ εηζαγσγή εληνιήο πνπ 

ζηε ζπλέρεηα αθπξψλεηαη απφ φ,ηη γηα εληνιή πνπ εθηειείηαη, θαζψο επίζεο πςειφηεξε 

ρξέσζε ζε κέιε ή ζπκκεηέρνληεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή αλαινγία αθπξσκέλσλ εληνιψλ 

πξνο εθηειεζκέλεο εληνιέο, θαη ζε φζνπο εθαξκφδνπλ ηερληθέο θαηάξηηζεο αιγνξηζκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζε πςειή ζπρλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθιάηαη ε πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα 

ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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10. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη, κέζσ ζρεηηθήο ζήκαλζεο πνπ 

γίλεηαη απφ κέιε ή ζπκκεηέρνληεο, ηηο εληνιέο πνπ παξάγνληαη κέζσ ζπζηεκάησλ 

δηελέξγεηαο  αιγνξηζκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπο δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εληνιψλ, θαη ηα ζρεηηθά πξφζσπα πνπ δίλνπλ ηηο εληνιέο απηέο. Απηέο 

νη πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο 

ηειεπηαίαο. 

 

11. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ε ξπζκηδφκελε αγνξά παξέρεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην βηβιίν εληνιψλ ηεο ή πξφζβαζε ζην βηβιίν εληνιψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Άξζξν 49  

Βήκα ηηκήο 

(Άξζξν 49 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά ζεζπίδεη πιαίζην βήκαηνο ηηκήο ζε κεηνρέο, απνζεηήξηα έγγξαθα, 

δηαπξαγκαηεχζηκα ακνηβαία θεθάιαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά παξφκνηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζχκθσλα κε  ηα ξπζκηζηηθά 

ηερληθά πξφηππα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49  ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. 

2. Σν πιαίζην βήκαηνο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1: 

α)  θαζνξίδεηαη κε ηξφπν πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ξεπζηφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ζε δηάθνξεο αγνξέο θαη ην κέζν άλνηγκα ηηκήο αγνξάο – 

πψιεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηακφξθσζε επιφγσο 

ζηαζεξψλ ηηκψλ ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ αδηθαηνιφγεηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ αλνίγκαηνο 

ηηκψλ, 

β) πξνζαξκφδεη ην βήκα ηηκήο γηα θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 

 

΄Αξζξν 50  

πγρξνληζκόο ησλ ξνινγηώλ εξγαζίαο 

(Άξζξν 50 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

Όινη νη ηφπνη δηαπξαγκάηεπζεο, ηα κέιε ηνπο θαη νη  ζπκκεηέρνληεο ζε απηνχο νθείινπλ λα 

ζπγρξνλίζνπλ ηα ξνιφγηα εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θαηαγξάςνπλ ηελ εκεξνκελία 

θαη ηελ ψξα θάζε θνηλνπνηεηένπ ζπκβάληνο. 

Άξζξν 51  

Δηζαγσγή ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

(Άξζξν 51 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά ζεζπίδεη ζαθείο θαη δηαθαλείο θαλφλεο γηα ηελ εηζαγσγή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε. 

2. Οη θαλφλεο απηνί δηαζθαιίδνπλ: 

(α) φηη θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ εηζάγεηαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά επηδέρεηαη δίθαηε, νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε, 

(β) πξνθεηκέλνπ πεξί θηλεηψλ αμηψλ, φηη είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο. 
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(γ) πξνθεηκέλνπ πεξί παξάγσγσλ πξντφλησλ, νη θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

δηαζθαιίδνπλ ηδίσο φηη νη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ παξάγσγνπ πξντφληνο επηηξέπνπλ ηελ 

νκαιή δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ φξσλ 

δηαθαλνληζκνχ. 

3. Ο Καλνληζκφο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο πεξηιακβάλεη επίζεο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο:  

(α) γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εθδνηψλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή, δηαξθή ή θαηά πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ. 

(β) γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηεο ή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ζηηο  

πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

(γ) γηα ηνλ έιεγρν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ εάλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ξπζκηδφκελε αγνξά πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

εηζαγσγήο ζε απηή.  

4. Κηλεηή αμία πνπ έρεη εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε άιιεο ξπζκηδφκελεο αγνξέο, αθφκε θαη ρσξίο 

ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθδφηε, ηεξνπκέλσλ ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3401/2005 ή  ηεο 

Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ. Ο εθδφηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηε ξπζκηδφκελε αγνξά γηα ην γεγνλφο φηη 

νη θηλεηέο αμίεο ηνπ εηζάγνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ ελ ιφγσ ξπζκηδφκελε αγνξά. Ο 

εθδφηεο δελ ππφθεηηαη ζε θακία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξίπησζε (α) ηεο παξ. 3 

ππνρξεψζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ απεπζείαο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά πνπ έρεη εηζαγάγεη 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ηηο θηλεηέο αμίεο ηνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.  

 

Άξζξν 52  

Αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ζε ξπζκηδόκελε 

αγνξά 

(Άξζξν 52 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, λα απαηηεί ηελ 

αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή ηε δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε, ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ή λα 

δηαγξάςεη ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ην νπνίν δελ πιεξνί πιένλ ηνπο θαλφλεο ηεο 

ξπζκηδφκελεο αγνξάο, εθηφο εάλ ε αλαζηνιή ή δηαγξαθή απηή ελδέρεηαη λα βιάςεη 

ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 

 

2. Ο δηαρεηξηζηήο αγνξάο, φηαλ αλαζηέιιεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ή δηαγξάθεη έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, αλαζηέιιεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ή δηαγξάθεη θαη ηα παξάγσγα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 4) έσο 10) ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο I, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη ή έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, φηαλ 

απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηφρσλ ηεο αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηεο 

δηαγξαθήο ηνπ ππνθείκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. Ο δηαρεηξηζηήο αγνξάο δεκνζηνπνηεί 

ηελ απφθαζε απηή ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ή ηε δηαγξαθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ 

θαη θάζε ζρεηηθνχ παξαγψγνπ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 
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3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο ή δηαγξαθήο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή παξαγψγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαηηεί απφ άιιεο ξπζκηδφκελεο αγνξέο, ΠΜΓ ή ΜΟΓ θαη 

ζπζηεκαηηθνχο εζσηεξηθνπνηεηέο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο θαη φπνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη απηφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ή παξάγσγν θαηά ηα παξαπάλσ, ηελ 

αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή ηε δηαγξαθή ηνπ  ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή παξαγψγνπ 

εθφζνλ ε αξρηθή αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή ε δηαγξαθή νθείιεηαη ζε ππφλνηα γηα 

θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, ζε δεκφζηα πξφηαζε ή ζηε κε δεκνζηνπνίεζε πξνλνκηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ εθδφηε ή ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 17 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014, εθηφο αλ ηέηνηα αλαζηνιή ή δηαγξαθή ζα 

κπνξνχζε λα βιάςεη ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεκνζηνπνηεί θαη θνηλνπνηεί, ακέζσο, ζηελ ΔΑΚΑΑ θαη 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηελ απφθαζε απηή. 

 

4. Σα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο φηαλ ιακβάλεη θνηλνπνίεζε απφ αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, 

ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ή ηε δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή  παξαγψγνπ ζχκθσλα 

κε ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, φηαλ ιάβεη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δηαβηβάδεη ηε 

ζρεηηθή  απφθαζή ηεο ζηελ ΔΑΚΑΑ θαη ηηο ππφινηπεο αξκφδηεο αξρέο. Δθφζνλ ε  Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο απνθάζηζε λα κελ πξνβεί ζε αλαζηνιή , δηαπξαγκάηεπζε ή δηαγξαθή ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή παξαγψγνπ, ε θνηλνπνίεζε ζπλνδεχεηαη  απφ ηελ αληίζηνηρε 

αηηηνινγία. 

 

5. Σα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηζρχνπλ θαη φηαλ αίξεηαη ε αλαζηνιή ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηα ζεκεία 4 έσο 10 

ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο I παξαγψγνπ πνπ ζρεηίδεηαη ή έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ απηφ κέζν. 

 

6. Ζ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχεη επίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

απφθαζε γηα αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ή δηαγξαθή ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ηνπ 

αλαθεξφκελνπ ζηα ζεκεία 4 έσο 10 ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο I παξαγψγνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη ή έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ απηφ κέζν ιακβάλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Άξζξν 53  

Πξόζβαζε ζε ξπζκηδόκελε αγνξά 

(Άξζξν 53 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Ζ ξπζκηδφκελε αγνξά ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαθαλείο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαλφλεο νη 

νπνίνη βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηε ξπζκηδφκελε 

αγνξά ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο. 

 

2. Οη θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 νξίδνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρνπλ ηα 

κέιε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο ή νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ νη νπνίεο απνξξένπλ απφ: 

α) ηνλ θαλνληζκφ ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο,  

β) ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο,  

γ) ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα πξνο ηα νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ην πξνζσπηθφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ξπζκηδφκελε αγνξά, 
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δ)  ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 γηα ηα πιελ ησλ  επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κέιε ή ζπκκεηέρνληεο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, 

ε) ηνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

 

3. Οη ξπζκηδφκελεο αγνξέο κπνξνχλ λα δέρνληαη σο κέιε ή ζπκκεηέρνληεο επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ, πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιια πξφζσπα ηα νπνία δηαζέηνπλ: 

α)  επαξθψο θαιή θήκε, 

β) επαξθέο επίπεδν ζπλαιιαθηηθήο ηθαλφηεηαο, γλψζεσλ θαη πείξαο, 

γ) φπνπ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε, επαξθείο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο, 

δ)  επαξθή κέζα γηα ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

δηάθνξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ έρεη ελδερνκέλσο επηβάιεη ε ξπζκηδφκελε 

αγνξά γηα λα εγγπάηαη ηνλ πξνζήθνληα δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

4. Σα κέιε ή νη ζπκκεηέρνληεο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο : 

(α) δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ έλαληη αιιήισλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 24, 25 

27 θαη 28  σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ αγνξά,  

(β) εθαξκφδνπλ έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 24, 25 27 θαη 28 φηαλ, 

ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, εθηεινχλ ηηο εληνιέο ηνπο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

 

5. Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ηελ απφθηεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηεο ή ηε ζπκκεηνρή ζε απηήλ πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηελ άκεζε ή εμ 

απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

εθφζνλ νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο αγνξάο δελ απαηηνχλ 

απηνπξφζσπε παξνπζία γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ. 

6. Ρπζκηδφκελε αγνξά, ε νπνία έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζε άιιν θξάηνο κέινο γηα 

λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ απφ ηα κέιε ηεο ή ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θξάηνο κέινο απηφ, χζηεξα απφ 

γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί 

ηελ πιεξνθνξία απηή εληφο κελφο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο -κέινπο ππνδνρήο. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο, γλσζηνπνηεί, εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, ηελ ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ή ζπκκεηερφλησλ 

ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαζέηεη ζηελ ΔΑΚΑΑ θαηφπηλ αηηήκαηνο, ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

κε ηε δηαδηθαζία θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξν 35 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1095/2010 

(ΔΔ L 331/15.12.2010). 

 

7. Ρπζκηδφκελεο αγνξέο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ άιιν θξάηνο κέινο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε 

θαη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ απφ ηα κέιε ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ Διιάδα. Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο 

γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηελ πξφζεζε ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο λα 

δεκηνπξγήζεη ζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα δεηήζεη λα 

πιεξνθνξεζεί ηελ ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ή ζπκκεηερφλησλ ζηελ ξπζκηδφκελε αγνξά πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα. 
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 8. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο θνηλνπνηεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηνλ θαηάινγν ησλ κειψλ ηεο  ή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ. 

 

Άξζξν 54  

Έιεγρνο ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηνπο θαλόλεο ηεο ξπζκηδόκελεο αγνξάο θαη πξνο άιιεο 

ππνρξεώζεηο 

(Άξζξν 54 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

1. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ξπζκηδφκελε αγνξά  ζεζπίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ  

απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο 

γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ κειψλ ή ζπκκεηερφλησλ ηνπο κε 

ηνπο θαλφλεο ηνπο. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο παξαθνινπζνχλ ηηο εληνιέο πνπ απνζηέιινληαη, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθπξψζεσλ, θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχλ ηα κέιε ή νη 

ζπκκεηέρνληέο ηνπο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη παξαβάζεηο 

ησλ θαλφλσλ απηψλ, ζπλζήθεο κε εχξπζκεο δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ, ελέξγεηεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ππνδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ απαγνξεχεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ). 

596/2014 ή δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 

2. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ξπζκηδφκελε αγνξά ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ζεκαληηθέο παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ ηνπο, γηα ζπλζήθεο κε 

εχξπζκεο δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ ή γηα ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ππνδειψλνπλ 

ζπκπεξηθνξά πνπ απαγνξεχεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014 ή γηα 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηελ ΔΑΚΑΑ θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην. Όζνλ αθνξά ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ππνδειψλνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ απαγνξεχεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014, ε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ 

ΔΑΚΑΑ, εθφζνλ είλαη πεπεηζκέλε φηη δηαπξάηηεηαη ή έρεη δηαπξαρζεί ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. 

3. Οη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ξπζκηδφκελε αγνξά δηαβηβάδνπλ ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηελ 

αξκφδηα γηα ηε δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηεο θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο αξρή βνεζψληαο ηελ ζηε 

δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηεο θαηάρξεζεο αγνξάο πνπ δηαπξάηηεηαη ζηα ζπζηήκαηά ηνπο ή κέζσ 

απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4443/2016. 

Άξζξν 55  

Γηαηάμεηο γηα ηα ζπζηήκαηα θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνύ 

(Άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ηίηισλ ΗΗΗ, IV ή V ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012, νη ξπζκηδφκελεο 

αγνξέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ κε θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν ή θνξέα εθθαζάξηζεο θαη 

ζχζηεκα δηαθαλνληζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο κέινο θαηάιιειεο 

ζπκθσλίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ νξηζκέλσλ ή φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

δηελεξγνχλ ηα κέιε ή νη ζπκκεηέρνληεο ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ Σίηισλ ΗΗΗ, IV ή V ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο  κπνξεί λα αληηηαρζεί ζηε ρξήζε θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ, θνξέσλ 

εθθαζάξηζεο ή ζπζηήκαηνο δηαθαλνληζκνχ άιινπ θξάηνπο κέινπο κφλν ζε πεξίπησζε  πνπ 

απηφ είλαη αηηηνινγεκέλα αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
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πξνυπνζέζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ. 

Γηα ηελ απνθπγή αδηθαηνιφγεηεο επηθάιπςεο ησλ ειέγρσλ ε  Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ιακβάλεη ππφςε ηελ επίβιεςε θαη επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ 

πνπ ήδε αζθνχλ νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο σο επηβιέπνπζεο ηα ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο 

θαη δηαθαλνληζκνχ ή άιιεο  επνπηηθέο αξρέο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. 

 

Άξζξν 56  

Καηάινγνο ησλ ξπζκηδόκελσλ αγνξώλ 

(Άξζξν 56 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηαξηίδεη θαηάινγν ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ γηα ηηο νπνίεο 

έρεη εθδψζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ππνινίπσλ 

θξαηψλ  κειψλ θαη ζηελ ΔΑΚΑΑ. Ζ ίδηα ππνρξέσζε πθίζηαηαη θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ.  

ΣΙΣΛΟ IV 

ΟΡΙΑ ΘΔΔΩΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΔΔΩΝ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΔΠΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ, ΚΑΙ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 

Άξζξν 57 

Όξηα ζέζεσλ θαη έιεγρνη γηα ηε δηαρείξηζε ζέζεσλ ζε παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ 

(Άξζξν 57 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε 

ΔΑΚΑΑ κε ηα ξπζκηζηηθά ηερληθά πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 57 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ,  ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη φξηα ζέζεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο 

θαζαξήο ζέζεο πνπ κπνξεί λα θαηέρεη αλά πάζα ζηηγκή έλα πξφζσπν ζε παξάγσγα επί 

εκπνξεπκάησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ζε νηθνλνκηθά ηζνδχλακεο ζπκβάζεηο εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ. Σα φξηα 

θαζνξίδνληαη κε βάζε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη έλα πξφζσπν θαη εθείλεο πνπ θαηέρνληαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλνιηθά ζε επίπεδν νκίινπ, πξνθεηκέλνπ:  

α) λα απνηξέπεηαη ε θαηάρξεζε ηεο αγνξάο,  

β) λα ππνζηεξίδνληαη νξζνί φξνη ηηκνιφγεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνηξνπήο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ πνπ ζηξεβιψλνπλ ηελ αγνξά θαη, θπξίσο, λα δηαζθαιίδεηαη, 

ε ζχγθιηζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαγψγσλ θαηά ηνλ κήλα παξάδνζεο θαη ησλ ηηκψλ γηα άκεζε 

παξάδνζε ηνπ ππνθείκελνπ εκπνξεχκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο 

ηηκήο ζηελ αγνξά ηνπ ππνθείκελνπ εκπνξεχκαηνο.  

Όξηα ζέζεσλ δελ εθαξκφδνληαη ζε ζέζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ κε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νληφηεηα ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθά 

κεηξήζηκν φηη κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  

 

2. Σα φξηα ζέζεσλ θαζνξίδνπλ ζαθή πνζνηηθά φξηα γηα ην αλψηαην κέγεζνο ζέζεο πνπ 

κπνξεί λα θαηέρεη έλα πξφζσπν ζε παξάγσγν επί εκπνξεπκάησλ.  
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3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζέηεη φξηα γηα θάζε ζχκβαζε παξαγψγνπ επί εκπνξεχκαηνο 

πνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο, κε βάζε ηε 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε ΔΑΚΑΑ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Σν ελ 

ιφγσ φξην ζέζεο πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθά ηζνδχλακεο ζπκβάζεηο εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ 

παξαγψγσλ.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επαλεμεηάδεη ηα φξηα ζέζεο φηαλ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή 

ζηελ παξαδνηέα πνζφηεηα ή ζηηο αλνηθηέο ζέζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή ζηελ αγνξά, 

κε βάζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξαδνηέαο πνζφηεηαο θαη ησλ αλνηθηψλ ζέζεσλ ζηνλ νπνίν έρεη 

πξνβεί, θαη αλαπξνζαξκφδεη ην φξην ζέζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ πνπ 

θαζνξίδεη ε ΔΑΚΑΑ.  

 

4. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηελ ΔΑΚΑΑ ηα αθξηβή φξηα ζέζεο πνπ 

πξνηίζεηαη λα ζέζεη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ΔΑΚΑΑ. Δληφο δχν (2)  

κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο θνηλνπνίεζεο, ε ΔΑΚΑΑ εθδίδεη γλψκε πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, ηελ νπνία δεκνζηεχεη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, κε ηελ νπνία αμηνινγεί ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ νξίσλ ζέζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηε κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ πνπ έρεη θαζνξίζεη ε ΔΑΚΑΑ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κεηαβάιιεη ηα φξηα 

ζέζεο ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο ΔΑΚΑΑ ή ππνβάιιεη ζηελ ΔΑΚΑΑ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζεσξεί κε αλαγθαία ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή. Όηαλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

επηβάιιεη φξηα ζε αληίζεζε κε ηε γλψκε  ηεο ΔΑΚΑΑ, δεκνζηεχεη άκεζα ζηνλ δηαδηθηπαθφ 

ηεο ηφπν αλαθνίλσζε ζηελ νπνία επεμεγεί πιήξσο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφθαζή ηεο απηή.  

  

5. Όηαλ ην ίδην παξάγσγν επί εκπνξεχκαηνο απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζε ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δηθαηνδνζίεο, ην 

εληαίν φξην ζέζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ πςειφηεξν φγθν 

ζπλαιιαγψλ (θεληξηθή αξκφδηα αξρή). Ζ θεληξηθή αξκφδηα αξρή δηαβνπιεχεηαη κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ ηφπσλ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνπο νπνίνπο απνηειεί αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε κεγάινπο φγθνπο ην ελ ιφγσ παξάγσγν, ζρεηηθά κε ην εληαίν φξην ζέζεο 

πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαζψο θαη γηα ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ηνπ ελ ιφγσ εληαίνπ νξίνπ ζέζεο. Οη 

αξκφδηεο αξρέο πνπ δηαθσλνχλ ζα δειψλνπλ εγγξάθσο θαη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ ηφπσλ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνπο νπνίνπο απνηειεί αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ην ίδην παξάγσγν εκπνξεχκαηνο θαη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ θαηφρσλ 

ζέζεσλ ζην ελ ιφγσ παξάγσγν εκπνξεχκαηνο ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επηβνιή ηνπ εληαίνπ νξίνπ ζέζεο. 

 

6.  Οη ΑΔΠΔΤ ή νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ 

νπνίν απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ εθαξκφδνπλ 

ειέγρνπο γηα ηε δηαρείξηζε ζέζεσλ. Οη έιεγρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο 

αθφινπζεο εμνπζίεο ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο:  

α) λα παξαθνινπζεί ηηο αλνηθηέο ζέζεηο ησλ πξνζψπσλ,  

β) λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο, 

απφ πξφζσπα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο ζέζεο ή ηεο έθζεζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξαγκαηηθνχο ή ππνθείκελνπο δηθαηνχρνπο, ηπρφλ 

ζπκθσλίεο γηα ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, θαζψο θαη γηα θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ (assets and liabilities) ζηελ ππνθείκελε αγνξά,  

γ) λα απαηηεί απφ πξφζσπν λα θιείλεη ή λα πεξηνξίδεη ζέζε, ζε πξνζσξηλή ή κφληκε βάζε, 

αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη λα ιακβάλεη κνλνκεξψο θάζε εχινγν κέηξν γηα 
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λα δηαζθαιίδεηαη ην θιείζηκν ή ν πεξηνξηζκφο ηεο ζέζεο αλ ην νηθείν πξφζσπν δελ 

ζπκκνξθψλεηαη, θαη  

δ) λα απαηηεί, φπνπ είλαη ζθφπηκν, απφ πξφζσπν λα παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά ζε 

ζπκθσλεκέλε ηηκή θαη φγθν ζε πξνζσξηλή βάζε κε ξεηή πξφζεζε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ κηαο κεγάιεο ή θπξίαξρεο ζέζεο. 

  

7. Σα φξηα ζέζεσλ θαη νη έιεγρνη γηα ηε δηαρείξηζε ζέζεσλ πξέπεη λα είλαη δηαθαλή θαη λα 

κελ επηηξέπνπλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη 

ζηα πξφζσπα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε θχζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε απφ απηνχο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαπξαγκάηεπζε. 

 

8. Ζ ΑΔΠΔΤ ή ν δηαρεηξηζηήο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ελεκεξψλεη ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαρείξηζε ζέζεσλ.  

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηελ ΔΑΚΑΑ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ νξίσλ ζέζεσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη, ε νπνία δεκνζηεχεη θαη δηαηεξεί ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν βάζε δεδνκέλσλ κε ζχλνςε ησλ νξίσλ ζέζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ζέζεσλ.  

 

9. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ επηβάιιεη πην πεξηνξηζηηθά φξηα απφ απηά πνπ 

ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, φπνπ 

αηηηνινγνχληαη αληηθεηκεληθά θαη είλαη αλαινγηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ξεπζηφηεηα θαη 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. H Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεκνζηεχεη 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πην πεξηνξηζηηθψλ νξίσλ ζέζεσλ πνπ 

απνθαζίδεη λα επηβάιεη, ηα νπνία πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα αξρηθή πεξίνδν κε ππεξβαίλνπζα 

ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν. Σα πην 

πεξηνξηζηηθά φξηα ζέζεσλ κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ γηα πεξαηηέξσ πεξηφδνπο πνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ ηνπο έμη (6) κήλεο θάζε θνξά, εάλ νη ιφγνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. Αλ δελ αλαλεσζνχλ κεηά ηελ πάξνδν απηψλ ησλ έμη κελψλ, ιήγνπλ απηφκαηα.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί ζηελ ΔΑΚΑΑ ηελ επηβνιή πην πεξηνξηζηηθψλ 

νξίσλ ζέζεσλ. Ζ γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη αηηηνιφγεζε γηα ηα πην πεξηνξηζηηθά φξηα 

ζέζεσλ. Ζ ΔΑΚΑΑ εληφο 24 σξψλ εθδίδεη γλψκε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ησλ πην 

πεξηνξηζηηθψλ νξίσλ ζέζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμαηξεηηθήο πεξίπησζεο, ε νπνία  

δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.  

Όηαλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επηβάιιεη φξηα ζε αληίζεζε κε ηε γλψκε ηεο ΔΑΚΑΑ, 

δεκνζηεχεη ακέζσο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν αλαθνίλσζε ζηελ νπνία επεμεγεί πιήξσο ηνπο 

ιφγνπο ηεο ελ ιφγσ επηβνιήο.  

 

10. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αζθεί ηηο εμνπζίεο ηεο φζνλ αθνξά ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα παξαβάζεηο επί ησλ νξίσλ ζέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, γηα:  

α) ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ζέζεσλ ζε ζπκβάζεηο παξαγψγσλ 

επί εκπνξεπκάησλ πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ζεζπίζεη γηα ζπκβάζεηο πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ή νηθνλνκηθά ηζνδχλακεο ζπκβάζεηο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ,  
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β) ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ζέζεσλ ζε ζπκβάζεηο παξαγψγσλ επί εκπνξεπκάησλ 

πνπ θαζνξίδνπλ νη αξκφδηεο αξρέο ζε άιια θξάηε κέιε. 

 

Άξζξν 58 

Γλσζηνπνίεζε ζέζεο αλά θαηεγνξία θαηόρνπ ζέζεο 

(Άξζξν 58 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ ή νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ή δηθαηψκαηα 

εθπνκπήο ή παξάγσγα επί απηψλ:  

(α) δεκνζηεχνπλ εβδνκαδηαία έθζεζε αλά θαηεγνξία πξνζψπσλ κε ηηο ζπλνιηθέο ζέζεηο ηνπο 

ζηα δηάθνξα παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ή δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή παξάγσγα επί απηψλ 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ αγνξάο θαη πψιεζεο αλά θαηεγνξία 

πξνζψπσλ, ηηο κεηαβνιέο απφ ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε, ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

αλνηθηψλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

θαηέρνπλ ζέζε ζε θάζε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, θαη θνηλνπνηνχλ ηελ 

έθζεζε απηή ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηελ ΔΑΚΑΑ. Ζ ΔΑΚΑΑ δεκνζηεχεη 

θεληξηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο απηέο.  

(β) παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ ζέζεσλ πνπ 

θαηέρνπλ φια ηα πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 

πειαηψλ ηνπο, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο, ηνπιάρηζηνλ ζε εκεξήζηα βάζε.  

Ζ ππνρξέσζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε (α) αλσηέξσ ηζρχεη κφλν φηαλ ηφζν ν 

αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ φζν θαη νη αλνηθηέο ζέζεηο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα ειάρηζηα φξηα. 

 

2. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ ζπλαιιάζζνληαη ζε παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ή δηθαηψκαηα εθπνκπήο 

ή παξάγσγα επί απηψλ εθηφο ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο παξέρνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ηα παξάγσγα επί εκπνξεπκάησλ ή ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή ηα παξάγσγα 

επί απηψλ, ή ζηελ θεληξηθή αξκφδηα αξρή, φηαλ ηα αλσηέξσ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε κεγάινπο φγθνπο ζε ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δηθαηνδνζίεο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ:  

(α) ζηα αλσηέξσ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο, θαη 

(β) ζε νηθνλνκηθά ηζνδχλακεο ζπκβάζεηο εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ,  

θαζψο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ησλ πειαηψλ ησλ ελ ιφγσ πειαηψλ κέρξη ηνλ 

ηειηθφ πειάηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη, φπνπ έρεη 

εθαξκνγή, ην άξζξν 8 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1227/2011.  

 

3. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57, ηα 

κέιε ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ θαη ΠΜΓ ή νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηνχο, θαη νη πειάηεο ησλ 

ΜΟΓ νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ ΑΔΠΔΤ ή ζηνλ δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη 

ηνλ αληίζηνηρν ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο 

θαηέρνπλ ζηνλ ελ ιφγσ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο, ηνπιάρηζηνλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαζψο θαη 

ηηο ζέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ησλ πειαηψλ ησλ ελ ιφγσ πειαηψλ έσο ηνλ ηειηθφ πειάηε.  
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4. Σα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ζε παξάγσγν εκπνξεχκαηνο ή ζε δηθαίσκα εθπνκπήο ή 

ζε παξάγσγα επί απηψλ ηαμηλνκνχληαη απφ ηελ ΑΔΠΔΤ ή ηνλ δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θχξηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηπρφλ ηζρχνπζα άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, σο έλα απφ ηα αθφινπζα:  

α)  επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ ή πηζησηηθά ηδξχκαηα,  

β) επελδπηηθά θεθάιαηα, είηε σο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο 

(ΟΔΚΑ) φπσο νξίδεηαη ζηνλ λ. 4099/2012 ή ζηελ Oδεγία 2009/65/ΔΚ, είηε σο δηαρεηξηζηήο 

νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ λ. 4209/2013 (Α΄ 253) ή ζηελ 

Οδεγία 2011/61/ΔΔ,  

γ) άιινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο νξίδνληαη ζηνλ λ. 4364/2016 ή ζηελ Οδεγία 

2009/138/ΔΚ θαη ηακεία επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο φπσο νξίδνληαη ζηνλ λ. 3029/2002 ή 

ζηελ Οδεγία 2003/41/ΔΚ,  

δ)  εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, 

ε) ζηελ πεξίπησζε δηθαησκάησλ εθπνκπήο ή παξαγψγσλ επί απηψλ, δηαρεηξηζηέο κε 

ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο βάζεη ηεο Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 54409/2632/2004 (Β´ 1931 /) ή ηεο 

Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ.  

 

Οη εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ 

ζέζεσλ αγνξάο θαη πψιεζεο αλά θαηεγνξία πξνζψπνπ, ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε έθζεζε, ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλνηθηψλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία, θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ ζε θάζε θαηεγνξία.  

 

Οη εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη νη αλαιπηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δηαθξίλνληαη ζε:  

α) ζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζέζεηο νη νπνίεο, θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθά κεηξήζηκν, 

πεξηνξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη  

β) ινηπέο ζέζεηο.  

 

ηελ πεξίπησζε δηθαησκάησλ εθπνκπήο ή παξαγψγσλ επί απηψλ, ε ππνβνιή εθζέζεσλ δελ 

ζίγεη ηηο ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 54409/2632/2004 

(Β´1931) ή ζηελ Οδεγία 2003/87/ΔΚ.  

 

 

ΣΙΣΛΟ V 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Σκήκα 1 

Γηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ αλαθνξάο 

δεδνκέλσλ 

 

Άξζξν 59 

Απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

(Άξζξν 59 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. H παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ σο ηαθηηθή ελαζρφιεζε ή δξαζηεξηφηεηα 

ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε άδεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ θεθάιαην. Ζ ελ ιφγσ 

άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηελ  Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο. 
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2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ΑΔΠΔΤ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο 

ή δηαρεηξηζηήο αγνξάο, πνπ έρεη ιάβεη άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, επηηξέπεηαη 

λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο αλαθνξάο δεδνκέλσλ ελφο Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. ή 

Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο εμαθξίβσζεο ηεο ζπκκφξθσζήο 

ηνπο κε ην παξφλ θεθάιαην. Ζ ππεξεζία απηή πεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηεξεί κεηξψν κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ αλαθνξάο 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ απηήλ. Σν κεηξψν είλαη πξνζβάζηκν απφ ην θνηλφ 

θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 

αλαθνξάο δεδνκέλσλ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

επηθαηξνπνηεί ην κεηξψν ηαθηηθά θαη γλσζηνπνηεί θάζε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ ΔΑΚΑΑ. 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ θαηάινγν κε φινπο ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ  δεδνκέλσλ πνπ θαηαξηίδεη, δεκνζηεχεη θαη ηεξεί ελεκεξσκέλν ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο 

ε ΔΑΚΑΑ. 

Ζ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

62, δεκνζηεχεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο ΔΑΚΑΑ γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ. 

 

4.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επνπηεχεη ηνπο παξφρνπο αλαθνξάο δεδνκέλσλ θαηά ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ειέγρεη ηαθηηθά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ην παξφλ θεθάιαην 

θαη ειέγρεη φηη πιεξνχλ αλά πάζα ζηηγκή ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. 

 

 

Άξζξν 60 

Πεξηερόκελν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

(Άξζξν 60 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο πξνζδηνξίδεη ηηο ππεξεζίεο αλαθνξάο δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο 

επηηξέπεηαη λα παξέρεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ. Ο πάξνρνο 

ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ πνπ επηζπκεί λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε 

επηπιένλ ππεξεζίεο αλαθνξάο δεδνκέλσλ ππνβάιιεη αίηεζε επέθηαζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

2. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηζρχεη ζε φιε ηελ Έλσζε θαη επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 

αλαθνξάο δεδνκέλσλ λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιάβεη άδεηα ζε φιε ηελ 

Έλσζε. 

 

Άξζξν 61 

Γηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη απόξξηςεο αηηήζεσλ ρνξήγεζεο άδεηαο 

(Άξζξν 61 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.  Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί άδεηα εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ν αηηψλ πιεξνί 

φιεο ηηο απαηηήζεηο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

λφκν. 

2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ παξέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ζην νπνίν 

θαζνξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα είδε ησλ ζρεδηαδφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε νξγαλσηηθή 

δνκή, πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη φηη ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ έρεη ιάβεη, θαηά ηε ζηηγκή ηεο αξρηθήο 

αδεηνδφηεζεο, φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 
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3. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή αλψλπκεο 

εηαηξείαο θαη έρνπλ ηα θεληξηθά ηνπο γξαθεία θαη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηελ 

Διιάδα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εθαηφλ είθνζη πέληε ρηιηάδεο 

(125.000) επξψ. Οη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο. 

 

4. Γηα λα εθδνζεί άδεηα ζχζηαζεο παξφρνπ ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ , ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, απαηηείηαη λα θαηαηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ην κεηνρηθφ ηνπ 

θεθάιαην, θαζψο θαη λα έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαβάιιεηαη ηνηο κεηξεηνίο. Μεξηθή θαηαβνιή 

απνθιείεηαη. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ην ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ 

παξφρνπ ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ . Άδεηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη 

ζε πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξείεο εθφζνλ έρνπλ ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3 θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Σίηινπ 

απηνχ. Σα ίδηα θεθάιαηα παξφρνπ ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα 

ππνιείπνληαη ηνπ ειάρηζηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

5. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή πιήξνπο αίηεζεο, γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

Άξζξν 62 

Αλάθιεζε αδεηώλ 

(Άξζξν 62 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξήγεζε ζε 

πάξνρν ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ, εάλ ν πάξνρνο: 

α) δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εληφο δψδεθα 12 κελψλ απφ ηε ρνξήγεζή ηεο, 

παξαηηεζεί ξεηψο απφ απηήλ ή δελ έρεη παξάζρεη ππεξεζίεο αλαθνξάο δεδνκέλσλ θαηά 

ηνπο πξνεγνχκελνπο έμη (6) κήλεο,  

β) έιαβε άδεηα βάζεη ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν, 

γ) δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα, 

δ) έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

 

 

Άξζξν 63 

Απαηηήζεηο γηα ην δηνηθεηηθό όξγαλν παξόρσλ ππεξεζηώλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ 

(Άξζξν 63 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.  Όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα έρνπλ θαιή θήκε, λα δηαζέηνπλ επαξθείο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη πείξα θαη λα 

αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν δηαζέηεη ζπιινγηθά επαξθείο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη πείξα ψζηε 

λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ αλαθνξάο 

δεδνκέλσλ. Κάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ελεξγεί κε εηιηθξίλεηα, αθεξαηφηεηα 

θαη αλεμάξηεηε βνχιεζε, ψζηε λα κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηηο 

απνθάζεηο ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν, θαη λα 

επηβιέπεη απνηειεζκαηηθά θαη λα παξαθνινπζεί ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, φηαλ απαηηείηαη. 
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Όηαλ έλαο δηαρεηξηζηήο αγνξάο δεηεί άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. 

ή Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., ηνπ 

Π.Δ.ΓΔ.Τ. ή ηνπ Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. είλαη ηα ίδηα κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ηα πξφζσπα απηά ηεθκαίξεηαη φηη πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. 

 

2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη θάζε κεηαβνιή ζηα κέιε ηνπ, 

θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

παξφρνπ κε ηελ παξάγξαθν 1. 

 

3. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ νξίδεη θαη 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ παξφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ζηνλ πάξνρν θαη ηεο απνηξνπήο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ, κε ηξφπν πνπ πξνάγεη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ πειαηψλ ηνπ. 

 

4. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο εάλ δηαπηζηψζεη φηη ην 

πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ δηεπζχλνπλ πξαγκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ δελ δηαζέηνπλ επαξθψο θαιή θήκε, ή εάλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθνί θαη εμαθξηβψζηκνη ιφγνη πνπ επηηξέπνπλ λα ζεσξεζεί φηη νη 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ παξφρνπ κπνξεί λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε, ην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο 

αγνξάο. 

 

 

Σκήκα 2 

Όξνη γηα ηνπο Δ.ΜΗ.ΓΗ.Τ. 

 

Άξζξν 64 

Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο 

(Άξζξν 64 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1.Ο Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. δηαζέηεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ξπζκίζεηο γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

600/2014 φζν πιεζηέζηεξα ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη ηερληθά εθηθηφ ππφ εχινγνπο 

εκπνξηθνχο φξνπο. Οη πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο δσξεάλ 15 ιεπηά κεηά ηε 

δεκνζίεπζή ηνπο απφ Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. Οη Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. δεκνζηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη κε ζπλέπεηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαρεία 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ρσξίο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη ζε κνξθφηππν πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κε παξφκνηα δεδνκέλα απφ άιιεο 

πεγέο. 

 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

πεξηιακβάλνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηνλ αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, 

β) ηελ ηηκή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή, 

γ) ηνλ φγθν ηεο ζπλαιιαγήο, 

δ) ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, 

ε) ηε ρξνληθή ζηηγκή αλαθνξάο ηεο ζπλαιιαγήο, 

ζη) έλδεημε ζπκβφινπ ηηκήο ηεο ζπλαιιαγήο, 
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δ) ηνλ θσδηθφ ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν εθηειέζηεθε ε ζπλαιιαγή, ή ηνλ 

θσδηθφ «SI» αλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπζηεκαηηθνχ εζσηεξηθνπνηεηή, 

ή δηαθνξεηηθά ηνλ θσδηθφ «OTC», 

ε) αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, έλδεημε φηη ε ζπλαιιαγή ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο φξνπο. 

 

3. Οη Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. ζεζπίδνπλ θαη δηαηεξνχλ απνηειεζκαηηθέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, 

ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κε ηνπο πειάηεο. Ηδίσο, 

Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. πνπ είλαη επίζεο δηαρεηξηζηήο αγνξάο ή ΑΔΠΔΤ, ρεηξίδεηαη φιεο ηηο 

ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηξφπν πνπ δελ δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο, εθαξκφδεη δε θαη 

δηαηεξεί θαηάιιειεο ξπζκίζεηο δηαρσξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

 

4. Οη Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. δηαζέηνπλ ηζρπξνχο κεραληζκνχο αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα λα εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ησλ κέζσλ δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξφζβαζεο θαη λα απνηξέπνπλ ηε δηαξξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πξηλ ηε δεκνζίεπζή ηνπο. 

Οη Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. δηαηεξνχλ επαξθείο πφξνπο θαη δηαζέηνπλ εθεδξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο αλά 

πάζα ζηηγκή. 

 

5. Οη Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ειέγρνπλ 

απνηειεζκαηηθά αλ νη αλαθνξέο ζπλαιιαγψλ είλαη πιήξεηο, λα εληνπίδνπλ παξαιείςεηο 

θαη εκθαλή ζθάικαηα θαη λα δεηνχλ ηελ εθ λένπ δηαβίβαζε ηπρφλ εζθαικέλσλ 

αλαθνξψλ. 

 

 

Σκήκα 3 

Όξνη γηα ηνπο Π.Δ.ΓΔ.Τ. 

 

Άξζξν 65 

Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο 

(Άξζξν 65 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη Π.Δ.ΓΔ.Τ. δηαζέηνπλ θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ξπζκίζεηο γηα λα ζπγθεληξψλνπλ 

ηηο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

600/2014, λα ηηο ελνπνηνχλ ζε κηα ζπλερή ξνή ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ θαη λα ηηο 

θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο ζην θνηλφ φζν πιεζηέζηεξα ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη ηερληθά 

εθηθηφ, ππφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο. 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ιεπηνκέξεηεο: 

α) ηνλ αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, 

β) ηελ ηηκή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή, 

γ) ηνλ φγθν ηεο ζπλαιιαγήο, 

δ) ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, 

ε) ηε ρξνληθή ζηηγκή αλαθνξάο ηεο ζπλαιιαγήο, 

ζη) έλδεημε ζπκβφινπ ηηκήο ηεο ζπλαιιαγήο, 

δ) ηνλ θσδηθφ ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν εθηειέζηεθε ε ζπλαιιαγή, ή ηνλ 

θσδηθφ «SI» αλ ε ζπλαιιαγή εθηειέζηεθε κέζσ ζπζηεκαηηθνχ εζσηεξηθνπνηεηή, ή 

δηαθνξεηηθά ηνλ θσδηθφ «OTC», 

ε) φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο φηη ππεχζπλνο γηα ηελ επελδπηηθή 

απφθαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο είλαη αιγφξηζκνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ, 
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ζ) αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, έλδεημε φηη ε ζπλαιιαγή ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο, 

η) αλ ε ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ 

παξάγξαθν 1  ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Kαλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 έρεη αξζεί ζχκθσλα κε ην 

ζηνηρείν α) ή β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ελ ιφγσ Kαλνληζκνχ, έλδεημε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εμαίξεζεο ζηελ νπνία είρε ππαρζεί ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή. 

Οη πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο δσξεάλ 15 ιεπηά κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο απφ 

Π.Δ.ΓΔ.Τ.. Οη Π.Δ.ΓΔ.Τ. πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκνζηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη κε ζπλέπεηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηαρεία 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ρσξίο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη ζε κνξθνηχπνπο πνπ 

είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη θαη εχρξεζηνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. 

 

2. Οη Π.Δ.ΓΔ.Τ. δηαζέηνπλ θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ξπζκίζεηο γηα λα ζπγθεληξψλνπλ 

ηηο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 θαη 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

600/2014, λα ηηο ελνπνηνχλ ζε κηα ζπλερή ξνή ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ θαη λα ηηο 

θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο ζην θνηλφ φζν πιεζηέζηεξα ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη ηερληθά 

εθηθηφ, ππφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 

αθφινπζεο ιεπηνκέξεηεο: 

α) ηνλ αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ή άιια αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

κέζνπ, 

β) ηελ ηηκή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή, 

γ) ηνλ φγθν ηεο ζπλαιιαγήο, 

δ) ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, 

ε) ηε ρξνληθή ζηηγκή αλαθνξάο ηεο ζπλαιιαγήο, 

ζη) έλδεημε ζπκβφινπ ηηκήο ηεο ζπλαιιαγήο, 

δ) ηνλ θσδηθφ ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ νπνίν εθηειέζηεθε ε ζπλαιιαγή, ή ηνλ 

θσδηθφ «SI» αλ ε ζπλαιιαγή εθηειέζηεθε κέζσ ζπζηεκαηηθνχ εζσηεξηθνπνηεηή, ή 

δηαθνξεηηθά ηνλ θσδηθφ «OTC», 

ε) αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, έλδεημε φηη ε ζπλαιιαγή ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο. 

 

Οη πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο δσξεάλ 15 ιεπηά κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο απφ 

Π.Δ.ΓΔ.Τ.. Ο Π.Δ.ΓΔ.Τ. πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκνζηνπνηεί απνηειεζκαηηθά 

θαη κε ζπλέπεηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηαρεία 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ρσξίο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη ζε γεληθά απνδεθηνχο 

κνξθφηππνπο πνπ είλαη δηαιεηηνπξγηθνί, εχθνια πξνζβάζηκνη θαη εχρξεζηνη γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. 

 

2. Ο Π.Δ.ΓΔ.Τ. δηαζθαιίδεη φηη ηα  δεδνκέλα πνπ παξέρεη απνηεινχλ αληηθείκελν 

ελνπνίεζεο απφ φιεο ηηο ξπζκηδφκελεο αγνξέο, ηνπο ΠΜΓ, ηνπο ΜΟΓ θαη ηνπο 

Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ. γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπσο ηα παξαπάλσ εμεηδηθεχνληαη κε 

ξπζκηζηηθά ηερληθά πξφηππα βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 8 ζηνηρείν γ) ηεο Οδεγίαο 

2014/65/ΔΔ. 

 

3. Οη Π.Δ.ΓΔ.Τ.  ζεζπίδνπλ θαη  δηαηεξνχλ απνηειεζκαηηθέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, 

ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Ηδίσο, δηαρεηξηζηήο 

αγνξάο ή Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., πνπ δηαρεηξίδεηαη παξάιιεια θαη ελνπνηεκέλν δειηίν, 

ρεηξίδεηαη φιεο ηηο ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν πνπ λα κελ εηζάγεη 

δηαθξίζεηο θαη ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί απνηειεζκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 
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5. Ο Π.Δ.ΓΔ.Τ.  δηαζέηεη ηζρπξνχο κεραληζκνχο αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα 

εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ησλ κέζσλ δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξφζβαζεο. Ο Π.Δ.ΓΔ.Τ.  δηαηεξεί επαξθείο πφξνπο θαη δηαζέηεη εθεδξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ αλά πάζα ζηηγκή. 

 

Σκήκα 4 

Όξνη γηα ηνπο Δ.ΜΗ.ΓΝΩ.Τ. 

 

Άξζξν 66 

Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο 

(Άξζξν 66 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ο Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. δηαζέηεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ξπζκίζεηο γηα ηε γλσζηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

600/2014 ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Kαλνληζκνχ (ΔΔ) 

600/2014. 

 

2. Οη Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. ζεζπίδνπλ θαη δηαηεξνχλ απνηειεζκαηηθέο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο, 

ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Ηδίσο, Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. πνπ είλαη επίζεο δηαρεηξηζηήο αγνξάο ή ΑΔΠΔΤ ρεηξίδεηαη φιεο 

ηηο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηξφπν πνπ δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο, θαη ζεζπίδεη θαη 

δηαηεξεί θαηάιιειεο ξπζκίζεηο δηαρσξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

 

3. Οη Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ.  δηαζέηνπλ ηζρπξνχο κεραληζκνχο αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα λα εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα θαη γλεζηφηεηα ησλ κέζσλ δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξφζβαζεο θαη λα απνθεχγνπλ ηε δηαξξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, δηαηεξψληαο πάληνηε ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Οη Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. δηαηεξνχλ επαξθείο πφξνπο θαη  

δηαζέηνπλ εθεδξηθέο εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. 

 

4. Οη Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ.  δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ειέγρνπλ 

απνηειεζκαηηθά αλ νη αλαθνξέο ζπλαιιαγψλ είλαη πιήξεηο, λα εληνπίδνπλ παξαιείςεηο 

θαη εκθαλή ζθάικαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ θαη, φπνπ 

ππάξρνπλ ηέηνηα ζθάικαηα ή παξαιείςεηο, λα θνηλνπνηνχλ ζηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ 

ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ζθάικαηα ή ηηο παξαιείςεηο θαη λα δεηνχλ ηελ εθ λένπ 

δηαβίβαζε ηπρφλ εζθαικέλσλ αλαθνξψλ. 

Δπίζεο, νη Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ.  δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα εληνπίδνπλ 

ζθάικαηα ή παξαιείςεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. , λα 

δηνξζψλνπλ θαη λα δηαβηβάδνπλ ή λα δηαβηβάδνπλ εθ λένπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

νξζέο θαη πιήξεηο γλσζηνπνηήζεηο ζπλαιιαγψλ ζηελ αξκφδηα αξρή. 

 

 

ΣΙΣΛΟ VI 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΡΥΩΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 
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Οξηζκόο, εμνπζίεο θαη δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο 

 

Άξζξν 67 

Οξηζκόο ησλ αξκόδησλ αξρώλ θαη αξκνδηόηεηεο 

(άξζξα 67, 69 θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

απηψλ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ πξάμεσλ.  Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ησλ άξζξσλ 14, 16 

έσο 23, 29, 34 εθηφο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 34
α
 εθηφο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, 35 εθηφο ησλ παξ. 2 έσο 6 θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ,35
α
 εθηφο ησλ 

παξ. 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 36 έσο 38 , ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

600/2014, θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

άξζξσλ ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, εθδνζεηζψλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ πεξί πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ    πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο ή αζθνχλ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα επηρεηξήζεσλ 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

 

2. ην πιαίζην ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επνπηείαο, ε Δπηηξνπή  

Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, έρνπλ φιεο ηηο εμνπζίεο 

επνπηείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμνπζηψλ ειέγρνπ θαη επηβνιήο επαλνξζσηηθψλ 

κέηξσλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 600/2014 ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ, θαζψο θαη ησλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηψλ πξάμεσλ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 

3. Ζ Δπηηξνπή  Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,  θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 , κπνξεί:  

α)λα έρεη πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν, ζε  νηαδήπνηε κνξθή, ηα νπνία 

ζεσξεί φηη κπνξεί λα είλαη ζπλαθή κε ηελ εθηέιεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο, θαη λα 

ιακβάλεη αληίγξαθφ ηνπο, 

β)λα απαηηεί πιεξνθνξίεο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, λα θαιεί 

θαη λα ζέηεη εξσηήκαηα ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πιεξνθνξίεο.  

γ)λα δηελεξγεί γεληθνχο ή εηδηθνχο, επηηφπηνπο ή κε ειέγρνπο ή έξεπλεο ζε επνπηεπφκελνπο, 

ζχκθσλα κε ην λφκν απηφ, θνξείο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη παξαπάλσ έιεγρνη είλαη δεηγκαηνιεπηηθνί, 

δ)λα απαηηεί πιεξνθνξίεο απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ΑΔΠΔΤ, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηξίησλ ρσξψλ, ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ 

θαη ησλ ΑΔΔΓ, 

ε)λα παξαπέκπεη ζέκαηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο κε ζθνπφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο, 

ζ)λα αλαζέηεη επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο ζε νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, ειεγθηηθέο εηαηξίεο  

θαη άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο, 

ζη)λα απαηηεί ή λα δεηά πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο, απφ 

νηνδήπνηε πξφζσπν ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ην ζθνπφ ζέζεο ή έθζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κέζσ παξαγψγνπ επί εκπνξεπκάησλ, θαη ζρεηηθά κε θάζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

παζεηηθνχ ζηελ ππνθείκελε αγνξά,  

δ) λα ιακβάλεη  θάζε κέηξν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη νη ΑΔΠΔΤ, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, νη ξπζκηδφκελεο αγνξέο θαη άιια πξφζσπα γηα ηα νπνία ηζρχεη ν παξψλ λφκνο ή ν 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 600/2014 εμαθνινπζνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο,  
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ε)λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο , 

ζ)λα αλαζηέιιεη ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ή ηελ πψιεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή 

δνκεκέλσλ θαηαζέζεσλ φηαλ ε ΑΔΠΔΤ ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα δελ έρεη αλαπηχμεη ή 

εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο πξντφλησλ ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε άιιν 

ηξφπν πξνο ην άξζξν [16 παξάγξαθνο 3] ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

η) λα αλαζηέιιεη ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ή ηελ πψιεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή 

δνκεκέλσλ θαηαζέζεσλ φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 40, 41 ή 42 ηνπ 

Kαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 600/2014 

ηα)λα απαηηεί ηελ απνκάθξπλζε θπζηθνχ πξνζψπνπ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ  

ΑΔΠΔΤ, ησλ δηαρεηξηζηψλ αγνξάο ή  ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ . Πξνθεηκέλνπ πεξί 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, απηή ε εμνπζία αζθείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είηε θαηφπηλ 

πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία θαηά ην ιφγν ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 67. 

ηβ)λα δεηά απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα ιακβάλεη  κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο κηαο 

ζέζεο ή έθζεζεο, 

 

4. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί επηπξνζζέησο :  

α) λα απαηηεί ηελ αλαζηνιή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, 

β) λα δηαγξάθεη ε ίδηα ή λα απαηηεί ηε δηαγξαθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ απφ ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά  ή ηελ απφζπξζε ελφο  ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ 

απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ζε νηνδήπνηε άιιν πιαίζην δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ, 

γ) λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα ιακβάλεη ζέζεηο ζε παξάγσγν επί 

εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζπηζεο νξίσλ ζην κέγεζνο ηεο ζέζεο πνπ κπνξεί 

λα θαηέρεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, 

δ) λα απαηηεί  ηα πθηζηάκελα αξρεία ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ή ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ ή άιισλ άιια αξρείσλ αξρεία δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πνπ θαηέρνπλ νη ΑΔΠΔΤ, 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ή άιια επνπηεπφκελα πξφζσπα, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ παξφληα 

λφκν, ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 600/2014 θαη ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ θαη λα ιακβάλνπλ 

αληίγξαθά ηνπο,  

ε) λα δεηά ηε δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηνηρείνπ ε) 

παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4443/2016,  

ζη) λα απαγνξεχεη πξνζσξηλά ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα πεξίνδν πνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε, απφ θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ή 

ζπλεξγάδνληαη κε επνπηεπφκελνπο θνξείο.  

δ) λα απαηηεί ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή  δηαθνπή θάζε δξαζηεξηφηεηαο πξαθηηθήο ή 

ζπκπεξηθνξάο ηελ νπνία ζεσξεί αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,  ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ή 

απηψλ πξάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη λα 

πξνιακβάλεη ηελ επαλάιεςε ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο ή ζπκπεξηθνξάο ή πξαθηηθήο, 

ε) λα δεηά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα πθηζηάκελα αξρεία θίλεζεο δεδνκέλσλ 

πνπ ηεξνχληαη απφ πάξνρν ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ φηαλ ππάξρεη εχινγε ππφλνηα 

παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014, ηεο 

Οδεγίαο  2014/65/ΔΔ ή ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 πξάμεσλ,  θαη εθφζνλ ηα ελ ιφγσ αξρεία ζρεηίδνληαη ελδέρεηαη 

λα είλαη ζρεηηθά κε ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ 

η) λα θαιεί θαη λα ιακβάλεη έλνξθεο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα 

ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξ. δ) ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4443/2016. . 

 

5.  Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο επνπηείαο ηεο παξ. 1 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  κπνξεί λα 

ειέγρεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα 
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επηρεηξήζεσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ σο πξνο ηηο νπνίεο έρεη αξκνδηφηεηα επνπηείαο, αζθψληαο, επηπιένλ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη ηηο εμνπζίεο ειέγρνπ πνπ 

ηεο παξέρεη ν λ. 4261/2014, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.   

 

6. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, αζθνχλ ηηο 

επνπηηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμνπζηψλ  ειέγρνπ θαη επηβνιήο 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν θαζψο θαη ηηο εμνπζίεο γηα ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 69: 

α) άκεζα,  

β) ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξρέο, 

γ) κε αίηεζε πξνο ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο.  

 

7. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαζνξίδνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ νη επνπηεπφκελνη θνξείο, ν ρξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 

ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

 

Άξζξν 68 

πλεξγαζία κεηαμύ  Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

(άξζξν 68 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο αξκφδηα αξρή γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη πηζησηηθά 

ηδξχκαηα,θαη γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα , γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θαη αληαζθαιηζηηθνχο 

δηακεζνιαβεηέο θαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο σο αξκφδηα αξρή γηα επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη  επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ, γηα ΟΔΚΑ θαη άιινπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, θαη γηα Σακεία 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεοζπλεξγάδνληαη ζηελά,  αληαιιάζζνπλ θάζε πιεξνθνξία 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ή ζρεηηθή κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηνπο θαη 

παξέρεη ε κία ζηελ άιιε θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή. ε Πξσηφθνιιν  πλεξγαζίαο κεηαμχ 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο σο άλσ ζπλεξγαζίαο. 

 

2. Σν Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ: 

 

(α) ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ άιιε αξρή ηεο ελεκέξσζεο πξνο ηελ ΔΑΚΑΑ πνπ πξνβιέπεηαη 

ελδεηθηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ. 3, 8 παξ. 1, 18 παξ. 5 ,31 παξ. 2, 32 παξ. 3 

θαη 4, 44 παξ. 5,  54 παξ. 2,  56, 57, θαη 70 παξ. 4, 5 θαη 6 ,  

(β) ηελ δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη αηηεκάησλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ζηηο πεξηπηψζεηο  πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεξγεί σο αξκφδηα αξρή 

επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 77 παξ. 1 , ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ λ. 4261/2014 θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο ηπρφλ ππνρξέσζεο γηα ηε ξεηή 

ζπγθαηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ αληαιιαγή απηή απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ, 

(γ) ηελ δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ αζθήζεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη 

Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο,  

(δ) ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ηηο αλσηέξσ επνπηηθέο αξρέο 

ΑΔΠΔΤ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,   

(ε) ηελ δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ  γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 17(2), 36(11), 

ηνπ λ. 4099/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4209/2013,  
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(ζη) ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε ελ γέλεη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ν 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, κε ζθνπφ 

ηελ, θαηά ην δπλαηφ, απνθπγή επηθαιχςεσλ ή ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ ζην πεδίν ηεο 

επνπηείαο θαη ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο 

επνπηείαο,  

(δ) ηελ παξνρή θάζε αλαγθαίαο ζπλδξνκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

(ε) ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο γηα επηβιεζείζεο θπξψζεηο ή ηελ πξνεγνχκελε δηαβνχιεπζή ηνπο γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ  παξαβάζεσλ, πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίπησζε ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επνπηεπνκέλσλ ηδξπκάησλ,   

(ζ) ηελ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα άιινπ θξάηνπο- κέινπο πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο ή ρσξίο εγθαηάζηαζε, θαη  

(η) ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο γηα (i) ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ηδίσο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 24, 25, 27, 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαζψο θαη ζηνπο ηίηινπο  II θαη ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη ζηηο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ πξάμεσλ θαη (ii) ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

γηα ηηο ζρεηηθέο παξαβάζεηο.   

(ε) ηελ δηαβίβαζε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο, ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 86. 

(ζ) ην πεξηερφκελν ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ δεχηεξε ππνπαξ. ηεο παξ. 2 ηνπ 

11. 

 

 

Άξζξν 69 

Κπξώζεηο θαη Μέηξα 

(άξζξν 70 θαη παξ. 2 ηνπ άξζξν 72 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επνπηηθψλ εμνπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 67 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμνπζηψλ ειέγρνπ θαη επηβνιήο επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ, ε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, γηα παξαβάζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη ησλ πξάμεσλ πνπ 

εθδίδνληαη θαη` εμνπζηνδφηεζή ηνπο θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ,  

επηβάιινπλ ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη κέηξα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά, αλαινγηθά θαη απνηξεπηηθά:   

α) δεκφζηα αλαθνίλσζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θαζψο θαη ε 

θχζε ηεο παξάβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ παξφληνο λφκνπ,  

β) απαίηεζε απφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λα δηαθφςεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα κελ 

ηελ επαλαιάβεη ζην κέιινλ, 

γ) ζε πεξίπησζε ΑΔΠΔΤ, ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο πνπ είλαη επηρείξεζε 

επελδχζεσλ , δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ΠΜΓ ή ΜΟΓ, θαζψο θαη ζε 

πεξίπησζε ξπζκηδφκελεο αγνξάο, Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., Π.Δ.ΓΔ.Τ. θαη Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ., 

αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8, 43 θαη 65 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ή πξνθεηκέλνπ πεξί  πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο 

ηξίηεο ρψξαο πνπ είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα, αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 43 ηνπ παξφληνο λφκνπ  θαη ηηο ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο γηα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λνκνζεζίαο, 

 δ) πξνζσξηλή ή, ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ ζνβαξψλ παξαβάζεσλ, νξηζηηθή 

απαγφξεπζε θαηά νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ πξνζψπνπ λα ζπκκεηέρεη ζε δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 



85 

 

ή λα αζθεί δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζε ΑΔΠΔΤ, πηζησηηθφ ίδξπκα ή ππνθαηάζηεκα 

επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο,  

ε) πξνζσξηλή απαγφξεπζε ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε επελδχζεσλ, πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

ππνθαηάζηεκα επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο λα είλαη κέινο ή λα ζπκκεηέρεη ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά ή ΠΜΓ ή ζε νπνηνλδήπνηε πειάηε λα ζπκκεηέρεη ζε ΜΟΓ,  

ζη) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν έσο  πέληε εθαηνκκχξηα 

(5.000.000,00) επξψ ή έσο 10% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. ηελ πεξίπησζε πνπ  ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη κεηξηθή επηρείξεζε ή 

ζπγαηξηθή κηαο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ νθείιεη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄251)  θαη ηεο Οδεγίαο 

2013/34/ΔΔ΄(ΔΔ L 182/29.6.2013), ν ζπλνιηθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ, νξίδεηαη σο ν 

ζπλνιηθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ηα αληίζηνηρα έζνδα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί θαηάξηηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψηαηεο 

κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε,   

δ) ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν έσο πέληε εθαηνκκχξηα 

(5.000.000,00)  επξψ, 

ε)ρξεκαηηθφ πξφζηηκν έσο ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ηνπ νθέινπο πνπ απνθνκίζηεθε απφ ηελ  

παξάβαζε εθφζνλ ην φθεινο απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζη) θαη δ) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ.  

 

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί, πέξαλ ησλ θπξψζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

λα επηβάιιεη επίπιεμε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν παξαβαίλεη  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη` 

εμνπζηνδφηεζή ηνπο θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ.  

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ ηηο σο άλσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή κέηξα, πέξα απφ ην λνκηθφ πξφζσπν, θαη ζηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην 

νπνίν θέξεη επζχλε, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, γηα παξάβαζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαηάμεσλ.   

 

4. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ή άιισλ 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη θαηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 1, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, 

ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο πεξηζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν: 

α)  ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο παξάβαζεο, 

β)  ηνπ βαζκνχ επζχλεο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

παξάβαζε, 

γ)  ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ηνπ ππαίηηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο πξνθχπηεη 

ηδίσο απφ ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή απφ ην εηήζην εηζφδεκα 

θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, 

δ)  ηεο ζεκαζίαο ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ απφ ην 

ππαίηην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζηνλ βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ, 

ε)  ηεο δεκηάο  πνπ πξνθιήζεθε ζε ηξίηνπο απφ ηελ παξάβαζε, ζηνλ βαζκφ πνπ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί, 

ζη) ηνπ βαζκνχ ζπλεξγαζίαο ηνπ ππαίηηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ή ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
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παξαίηεζεο ηνπ ππαίηηνπ πξνζψπνπ απφ ηα απνθηεζέληα θέξδε ή ηηο απνθεπρζείζεο 

δεκίεο.  

δ)  ηπρφλ θαζ’ ππνηξνπή ηέιεζε παξαβάζεσλ ή πξνεγνχκελσλ παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ ην ππαίηην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν,  

ε) ηεο επίπησζεο ηεο παξάβαζεο ζηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ επελδπηψλ, 

ζ) ησλ αλαγθψλ ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο πξφιεςεο.  

 

5. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο , θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπο, επηβάιινπλ ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη κέηξα ησλ παξ. 1 θαη 2, ζε πεξίπησζε κε 

ζπλεξγαζίαο ή κε ζπκκφξθσζεο ζε έξεπλα ή επηζεψξεζε ή αίηεκα  ζχκθσλα κε ην άξζξν 

67.  

 

6. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 34α, θαη 35α, ε θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν θαη`  επάγγεικα 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ Διιάδα 

επηηξέπεηαη κφλν ζηηο ΑΔΠΔΤ, ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηα ππνθαηαζηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη  ζηηο ΑΔΔΓ ,ζηηο ΑΔΓΑΚ θαη ζηηο ΑΔΓΟΔΔ θαηά ηηο δηαθξίζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε  λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Με ηελ επηθχιαμε  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60, ε θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν θαη`  

επάγγεικα παξνρή ππεξεζηψλ ΔΜΖΓΖΤ, ΠΔΓΔΤ θαη ΔΜΖΓΝΩΤ επηηξέπεηαη κφλν 

ζηνπο παξφρνπο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ,  ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη 

ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Όπνηνο, θαηά παξάβαζε  ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, κε πξφζεζε πξνβαίλεη ζε θαη’ 

επάγγεικα παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, άζθεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή παξνρή 

ππεξεζηψλ ΔΜΖΓΖΤ, ΠΔΓΔΤ θαη ΔΜΖΓΝΩΤ ζηελ Διιάδα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο απηέο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ππεξεζίεο ΔΜΖΓΖΤ, 

ΠΔΓΔΤ θαη ΔΜΖΓΝΩΤ παξέρνληαη ή αζθνχληαη απφ λνκηθά πξφζσπα, κε ηελ πνηλή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηηκσξείηαη φπνηνο αζθεί ηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

 

Σα πνηληθά δηθαζηήξηα δηαβηβάδνπλ ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπο  ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ή, πξνθεηκέλνπ πεξί πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή επηρεηξήζεσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, νη νπνίεο θαη ππνρξενχληαη λα  ηηο 

δηαβηβάζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ ΔΑΚΑΑ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

70. 

 

Άξζξν 70 

Γεκνζηνπνίεζε απνθάζεσλ 

(Άξζξν 71 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο   αλαξηνχλ ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν θάζε απφθαζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθήο θχξσζεο ή κέηξνπ γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαζψο θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή 

ηνπο θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηνπ πξνζψπνπ 

ζην νπνίν επηβιήζεθε ε θχξσζε ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε.  ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

δεκνζηνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηε θχζε 

ηεο παξάβαζεο θαζψο θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν επηβιήζεθε ε θχξσζε ή ην 
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κέηξν. Ζ ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο δελ αθνξά απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηβνιή κέηξσλ 

δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα.   

 

2. Δθφζνλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θξίλνπλ φηη ε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη δπζαλάινγε, θαηφπηλ θαηά πεξίπησζε αμηνιφγεζεο 

πνπ δηελεξγείηαη ζρεηηθά κε ηελ αλαινγηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ή ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ή δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο, πξάηηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 

αθφινπζα:  

α) θαζπζηεξνχλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθήο θχξσζεο ή 

κέηξνπ έσο ηε ζηηγκή πνπ παχνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη γηα ηε κε δεκνζίεπζε,  

β) δεκνζηνπνηνχλ ηελ απφθαζε γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθήο θχξσζεο ή κέηξνπ ρσξίο 

αλαθνξά νλνκάησλ, εθφζνλ ε αλψλπκε απηή δεκνζηνπνίεζε εμαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

γ) δελ δεκνζηνπνηνχλ  ηελ απφθαζε επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ή κέηξνπ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζεσξείηαη φηη νη επηινγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (β) αλσηέξσ δελ 

επαξθνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί: 

 i) φηη δελ ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, 

ii) ε αλαινγηθφηεηα ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηα επηβιεζέληα 

κέηξα πνπ ζεσξνχληαη ήζζνλνο ζεκαζίαο.  

ηελ πεξίπησζε απφθαζεο γηα αλψλπκε δεκνζηνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο ή κέηξνπ, 

ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα αλαβιεζεί γηα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αλ πξνβιέπεηαη φηη κέζα ζην δηάζηεκα απηφ ζα εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ αλψλπκε δεκνζηνπνίεζε.  

 

3. ε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή 

πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαηά ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθήο θχξσζεο ή κέηξνπ, ε  Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, δεκνζηεχνπλ άκεζα ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπο  ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη θάζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο εθδίθαζεο 

ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ή πξνζθπγήο. Δπηπιένλ, δεκνζηνπνηείηαη θάζε κεηαγελέζηεξε 

απφθαζε πνπ αθπξψλεη απφθαζε επηβνιήο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο ή κέηξνπ.  

 

4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ  άξζξν παξακέλνπλ ζηνλ 

επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε απφ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο. Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ δεκνζηνπνηνχληαη δηαηεξνχληαη ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ σο άλσ αξκφδησλ 

αξρψλ κφλν γηα ην αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα  ηνπ λ. 2472/1997 (Α΄ 50).  

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  θαηά πεξίπησζε ελεκεξψλνπλ ηελ 

ΔΑΚΑΑ ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ρσξίο λα 

δεκνζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ  αηηήζεσλ αθχξσζεο ή πξνζθπγψλ θαη ηεο έθβαζήο 

ηνπο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά  πεξίπησζε, ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πνηληθψλ θπξψζεσλ γηα 

παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη ηηο ππνβάιινπλ ζηελ 

ΔΑΚΑΑ.  

 

5. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε,  ζπγθεληξψλνπλ 

θαη δηαβηβάδνπλ ζε εηήζηα βάζε ζηελ ΔΑΚΑΑ ζηνηρεία ζε ζπγθεληξσηηθή κνξθή ζρεηηθά κε 
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ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ έρνπλ επηβάιεη δπλάκεη ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 70  ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ  αθνξά 

δηνηθεηηθά κέηξα δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. Δπίζεο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, δηαβηβάδνπλ ζε εηήζηα βάζε ζηελ ΔΑΚΑΑ  ζηνηρεία ζε 

ζπγθεληξσηηθή κνξθή ζρεηηθά κε ηηο πνηληθέο θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ γηα παξαβάζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

  

6. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, 

δεκνζηνπνηήζνπλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή κέηξα,  γλσζηνπνηνχλ παξάιιεια ην γεγνλφο απηφ 

ζηελ ΔΑΚΑΑ.  

 

 

Άξζξν 71 

Καηαγγειίεο παξαβάζεσλ 

(Άξζξν 73 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ) 

 

1. Παξαβάζεηο ή ελδερφκελεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαη 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ δχλαληαη λα θαηαγγέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 67.  Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαηά 

πεξίπησζε, θαζνξίδνληαη  θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή πξνο απηέο θαηαγγειηψλ  παξαβάζεσλ ή ελδερνκέλσλ παξαβάζεσλ 

ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ.   

 

2. Οη κεραληζκνί ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ : 

α) εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιήςε θαηαγγειηψλ ζρεηηθά κε παξαβάζεηο ή ελδερφκελεο 

παξαβάζεηο θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχζηαζεο αζθαιψλ 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο γηα ηηο ελ ιφγσ θαηαγγειίεο, 

β)  θαηάιιειε πξνζηαζία, ηνπιάρηζηνλ έλαληη αληηπνίλσλ, δηαθξίζεσλ ή άιισλ κνξθψλ 

άληζεο κεηαρείξηζεο, γηα εξγαδνκέλνπο ζε επνπηεπφκελνπο θνξείο νη νπνίνη θαηαγγέιινπλ 

παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη εληφο ησλ θνξέσλ απηψλ, 

γ)  πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηφζν ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηαγγέιιεη 

ηελ παξάβαζε, φζν θαη ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ θέξεηαη φηη δηέπξαμε απηήλ , ζε φια ηα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ ε δεκνζηνπνίεζε απηή απαηηείηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία ζην πιαίζην πεξαηηέξσ εξεπλψλ  ή κεηαγελέζηεξσλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

3. Οη ΑΔΠΔΤ, νη δηαρεηξηζηέο αγνξάο, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ, ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, φηαλ παξέρνπλ  επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο ή  αζθνχλ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα επηρεηξήζεσλ ηξίησλ ρσξψλ ζεζπίδνπλ 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη ζε απηά λα κπνξνχλ λα θαηαγγέιινπλ 

εζσηεξηθά παξαβάζεηο ή ελδερφκελεο παξαβάζεηο, κέζσ εηδηθνχ αλεμάξηεηνπ θαη απηφλνκνπ 

δηαχινπ .  

 

 

Άξζξν 72 

Γηθαίσκα πξνζθπγήο 

(Άξζξν 74 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ εθδίδνληαη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)  600/2014, θαζψο θαη κε ηηο πξάμεηο πνπ 

εθδίδνληαη θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, είλαη επαξθψο 
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αηηηνινγεκέλεο θαη ππφθεηληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε αίηεζε αθχξσζεο ή πξνζθπγή ελψπηνλ 

ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3371/2005 (Α΄178).  

Ζ παξάιεηςε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε αίηεζε ρνξήγεζεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, εληφο έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ππφθεηηαη επίζεο ζε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ.  

 

2. Οη απνθάζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ εθδίδνληαη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014, θαζψο θαη κε ηηο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη 

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο θαη 

ππφθεηληαη ζε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.  

  

 

 

Άξζξν73 

Δμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

(Άξζξν 75 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ, ηα ππνθαηαζηήκαηα επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα επηρεηξήζεσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ θαη παξαπφλσλ απφ πειάηεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ 

εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή επελδπηηθψλ θαη 

παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

2. Οη θνξείο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

θνξείο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ. 

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηελ ΔΑΚΑΑ ηηο δηαζέζηκεο ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Άξζξν 74 

Δπαγγεικαηηθό απόξξεην 

(Άξζξν 76 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο , θάζε πξφζσπν πνπ αζθεί ή έρεη αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο , θαζψο θαη νη εληεηαικέλνη απφ απηήλ ειεγθηέο 

ή εκπεηξνγλψκνλεο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ. Ωο 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ λννχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηα πξφζσπα ηνπ εδαθίνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηε παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 1969/1991 ( Α΄ 167), θαζψο 

θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηά απφ άιιεο αξκφδηεο αξρέο, θνξείο θαη θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα. Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ αίξεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 1969/1991, θαζψο θαη 

φηαλ ζπγθαηαηίζεηαη ε αξκφδηα αξρή, ν θνξέαο ή ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

θνηλνπνίεζε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

 

2.  Όηαλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε επελδχζεσλ ή  δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ έρεη θεξπρζεί ζε 

πηψρεπζε ή βξίζθεηαη ππφ αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε, νη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

δελ αθνξνχλ ηξίηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη  ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ αζηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ δηθαίνπ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  
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3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα  θαη σο πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ζην πιαίζην ησλ επνπηηθψλ  ηεο αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

λφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 600/2014 θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαη 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ πξάμεσλ. 

 

Άξζξν 75 

ρέζεηο κε ειεγθηέο 

(Άξζξν 77 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Οξθσηνί ειεγθηέο  ινγηζηέο θαη ειεγθηηθέο εηαηξίεο,  πνπ έρνπλ ιάβεη επαγγεικαηηθή άδεηα 

ή έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, 4449/2017(Α’ 7), θαη πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο  ζε ΑΔΠΔΤ, 

ξπζκηδφκελεο αγνξέο ή παξφρνπο ππεξεζηψλ αλαθνξάο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ηα ζηνηρεία  γ) έσο ε) ηεο παξαγξάθνπ  5  ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.1 ηεο 

παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄ 94) ή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4099/2012,  ή αζθνχλ νπνηαδήπνηε άιια ειεγθηηθά θαζήθνληα ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θάζε γεγνλφο ή απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ ειεγρφκελν θνξέα πνπ 

πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ην νπνίν ελδέρεηαη: 

α)  λα ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε ησλ λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή δηέπνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, 

β)  λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, ή 

γ)  λα νδεγήζεη ζε άξλεζε έθθξαζεο γλψκεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ζηε 

δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ επ’ απηψλ. 

2. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

θαη γηα θάζε γεγνλφο ή απφθαζε πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ σο 

άλσ θαζεθφλησλ ηνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζε ζρέζε κε επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελνχο δεζκνχο 

κε ηνλ επνπηεπφκελν θνξέα ηνλ νπνίν ειέγρνπλ.  

3. Ζ θαιή ηε πίζηεη γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γεγνλφησλ ή απνθάζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο απφ ηα σο άλσ πξφζσπα , δελ απνηειεί 

παξάβαζε ζπκβαηηθνχ ή λνκηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

θαη δελ ζπλεπάγεηαη θακία επζχλε ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

 

 

Άξζξν 76 

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

(Άξζξν 78 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο  θαηά ηελ άζθεζε ή ζην πιαίζην ηεο 

άζθεζεο επνπηηθψλ εμνπζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμνπζηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 45/2001 (ΔΔ L 8/12.1.2001), φπνπ 

εθαξκφδεηαη. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 
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πλεξγαζία κεηαμύ αξκόδησλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη κε ηελ ΔΑΚΑΑ 

 

Άξζξν 77 

Τπνρξέσζε ζπλεξγαζίαο 

(Άξζξν 79 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, φηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, ζηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ ή ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

600/2014, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμνπζίεο ηνπο, είηε απηέο πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, 

ζηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ ή ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 600/2014 είηε ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξέρνπλ ζπλδξνκή ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. Ηδίσο, αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπλεξγάδνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο ή επνπηείαο.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαληαη επίζεο λα ζπλεξγαζηνχλ 

κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ηεο είζπξαμεο 

ησλ πξνζηίκσλ.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νξίδεηαη σο ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο αλαθνηλψλεη ζηελ Δπηηξνπή, ζηελ ΔΑΚΑΑ θαη ζηα άιια θξάηε κέιε φηη έρεη 

νξηζηεί λα παξαιακβάλεη αηηήζεηο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ή ζπλεξγαζίαο βάζεη ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

 

2. ηελ πεξίπησζε φπνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ 

ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ε ιεηηνπξγία ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο, ν νπνίνο έρεη 

εγθαηαζηήζεη κεραληζκνχο ζε θξάηνο κέινο ππνδνρήο έρεη απνθηήζεη νπζηψδε ζεκαζία γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ ζην ελ ιφγσ 

θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο θαηαγσγήο ή ππνδνρήο  ηνπ ηφπνπ δηαπξαγκάηεπζεο θαηά πεξίπησζε ζπλάπηνπλ 

αλάινγεο ξπζκίζεηο ζπλεξγαζίαο.  

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία 

δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλδξνκή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαληαη λα αζθνχλ ηηο εμνπζίεο 

ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπλεξγαζίαο, αθφκα θαη φηαλ ε εξεπλψκελε ζπκπεξηθνξά δελ 

απνηειεί παξάβαζε ησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα.  

 

4. Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα 

ππνπηεχεηαη φηη πξάμεηο αληίζεηεο πξνο ηνλ παξφληα λφκν, ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ ή ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 600/2014, δηαπξάηηνληαη ή έρνπλ δηαπξαρζεί ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο 

κέινπο απφ νληφηεηεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ηεο, ην γλσζηνπνηεί κε ην 

ιεπηνκεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο θαη ζηελ ΔΑΚΑΑ. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο δελ ζίγεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο γλσζηνπνηνχζαο αξκφδηαο αξρήο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φηαλ ιακβάλνπλ αληίζηνηρε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

άιινπ θξάηνπο κέινπο, πξνβαίλνπλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο θαη ελεκεξψλνπλ ηελ άιιε 

αξκφδηα αξρή θαη ηελ ΔΑΚΑΑ γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ θαη γηα ηηο θπξηφηεξεο 

ελδηάκεζεο εμειίμεηο . 
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5. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 1 θαη 4, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί ζηελ 

ΔΑΚΑΑ θαη ζε άιιεο αξκφδηεο αξρέο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εμήο:  

α) ηπρφλ αηηεκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο κηαο ζέζεο ή έθζεζεο ζχκθσλα κε ην 

ζηνηρείν ηβ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 67),  

β) ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ζέζεη ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξνζψπσλ λα ιακβάλνπλ 

ζέζε  ζε παξάγσγν επί εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ).  

Ζ γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη, φπνπ απαηηείηαη, ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο απαίηεζεο ή ηνπ 

αηηήκαηνο ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν ηβ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 67), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη θαη ηνπο ιφγνπο 

ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε 

ην ζηνηρείν γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ  

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ αθνξνχλ, ηπρφλ νξίσλ φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ ζέζεσλ 

πνπ κπνξεί λα θαηέρεη ην πξφζσπν αλά πάζα ζηηγκή, ηπρφλ εμαηξέζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 57 

θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηηο εμαηξέζεηο απηέο.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε 

ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ηεζεί ζε 

ηζρχ ε δξάζε ή ην κέηξν. ε εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, φηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη 

εηδνπνίεζε 24 ψξεο πξηλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα 

πξνβεί ζηε γλσζηνπνίεζε ζε ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο πξηλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ην κέηξν 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ηεζεί ζε ηζρχ.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, φηαλ  ιακβάλεη αληίζηνηρε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, κπνξεί λα ιακβάλεη κέηξα ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν ηβ ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 673) ή ην ζηνηρείν γ ηεο παξ. 4), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην κέηξν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο άιιεο αξκφδηαο αξρήο. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο πξνβαίλεη επίζεο ζε γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν 

φηαλ πξνηείλεη ηε ιήςε κέηξσλ. 

Δάλ κηα ελέξγεηα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ α) ή β) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ζρεηίδεηαη κε ελεξγεηαθά πξντφληα ρνλδξηθήο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ελεκεξψλεη επίζεο ηνλ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλεξγείαο 

(ΟΡΑΔ), ν νπνίνο έρεη ζπζηαζεί βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 713/2009 (ΔΔ L 

211/14.8.2009).   

 

6. Όζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ επνπηεία ησλ αγνξψλ άκεζεο παξάδνζεο (spot) 

θαη ησλ αγνξψλ δεκνπξαζηψλ θαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κεηξψσλ θαη 

ηνπο ινηπνχο δεκφζηνπο θνξείο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επνπηεία ηεο ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 5409/2632/2004 θαη ηελ Οδεγία 2003/87/ΔΚ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη κπνξνχλ λα έρνπλ ελνπνηεκέλε εηθφλα ησλ αγνξψλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο.  

 

7. ε φ,ηη αθνξά ηα παξάγσγα επί βαζηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ππνβάιιεη εθζέζεηο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ επνπηεία, ηε δηνίθεζε θαη ηε ξχζκηζε ησλ θπζηθψλ γεσξγηθψλ αγνξψλ 

βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013 (ΔΔ L 347/20.12.2013).      

 

 

Άξζξν 78 

πλεξγαζία κεηαμύ ησλ αξκόδησλ αξρώλ ζε επνπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε επηηόπηνπο 

ειέγρνπο ή ζε έξεπλεο 

(Άξζξν 80 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 
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1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλεξγαζία 

ηεο αξκφδηαο αξρήο άιινπ θξάηνπο κέινπο ζε επνπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα επηηφπην 

έιεγρν ή έξεπλα. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα δεηήζεη απεπζείαο απφ επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ πνπ είλαη εμ απνζηάζεσο κέιε ή ζπκκεηέρνληεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ηελ νπνία 

ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επνπηεχεη, νηνδήπνηε ζηνηρείν θξίλεη απαξαίηεην, θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ 

εμ απνζηάζεσο κέινπο ή ζπκκεηέρνληνο.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φηαλ ιακβάλνπλ απφ αξκφδηα αξρή 

άιινπ θξάηνπο κέινπο αίηεκα ζρεηηθφ κε επηηφπην έιεγρν ή έξεπλα, ελεξγψληαο ζην πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο:  

α) πξνβαίλεη ε ίδηα ζηνλ έιεγρν ή έξεπλα,  

β) επηηξέπεη ζηελ αηηνχζα αξρή λα δηεμαγάγεη ηνλ έιεγρν ή ηελ έξεπλα,  

γ) αλαζέηεη ζε ειεγθηέο ή εκπεηξνγλψκνλεο λα δηεμαγάγνπλ ηνλ έιεγρν ή έξεπλα. 

 

 

Άξζξν 79 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

(Άξζξν 81 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αληαιιάζζεη, σο αξκφδηα αξρή επηθνηλσλίαο, ακέζσο φιεο ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, ηελ Οδεγία 2014/65/ΔΔ θαη ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) 600/2014. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί, θαηά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζε άιιε αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, λα νξίδεη φηη νη 

ρνξεγνχκελεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχληαη πεξαηηέξσ κφλν κε ηε ξεηή 

ζπγθαηάζεζή ηεο θαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έδσζε ηε 

ζπγθαηάζεζή ηεο.  

 

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη κε βάζε 

ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα άξζξα 75 θαη 86 ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε άιινπο θνξείο ή θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ ηηο θνηλνπνίεζαλ θαη κφλν γηα 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο νη αξρέο απηέο έρνπλ ζπλαηλέζεη, πιελ δεφλησο 

αηηηνινγεκέλσλ πεξηζηάζεσλ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή πνπ έζηεηιε ηηο πιεξνθνξίεο. 

 

3. Οη αξρέο ηνπ άξζξνπ 70 θαη νη άιινη θνξείο ή ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιακβάλνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75 θαη 86 κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηδίσο:  

α) γηα λα εμαθξηβψζνπλ εάλ πιεξνχληαη νη φξνη αλάιεςεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηρείξεζεο 

επελδχζεσλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ, ζε κε ελνπνηεκέλε ή ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ηνλ έιεγρν  

ησλ φξσλ άζθεζεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο επάξθεηαο 

θεθαιαίσλ πνπ επηβάιιεη ν λ. 4261/2014, ηε δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή νξγάλσζε θαη ηνπο 

κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

β) γηα λα επνπηεχνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηφπσλ δηαπξαγκάηεπζεο,  

γ) γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ,  

δ) ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο αξκφδηαο αξρήο,  

ε) ζην πιαίζην δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ θηλεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 72, 

ζη) ζηνλ κεραληζκφ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ θαηαγγειηψλ ησλ επελδπηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 73. 
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4. Σα άξζξα 74 θαη 86 δελ εκπνδίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα δηαβηβάδεη ζηελ 

ΔΑΚΑΑ, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ, ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, φηαλ ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο αξρήο, ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο, 

ζην  

Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, θαη, 

φπνπ είλαη αλαγθαίν, ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο επηθνξηηζκέλεο κε ηελ επνπηεία ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ, εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη ελ ιφγσ αξρέο ή θνξείο δελ εκπνδίδνληαη λα 

δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζζεί ε 

ηειεπηαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ λφκνο θαη ν 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 600/2014. 

 

5. Με απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία θαη ε 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ηεο ππνβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ  πξνθεηκέλνπ λα 

αζθεί απνηειεζκαηηθά ηε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή, ε δηαδηθαζία παξνρήο 

ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφ ζέκα θαη ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο 

λνκηζκαηηθήο αξρήο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην γηα φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε θαη ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

 

 

 

Άξζξν 80 

Γεζκεπηηθή δηακεζνιάβεζε 

(Άξζξν 82 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί  λα αλαθέξεη ζηελ ΔΑΚΑΑ 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απέξξηςε ή δελ δηεθπεξαίσζε εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

αίηεκα ζρεηηθφ κε έλα απφ ηα αθφινπζα:  

α) γηα δηεμαγσγή επνπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηηφπηνπ ειέγρνπ  ή έξεπλαο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 78, ή  

β) γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 79. 

 

 

Άξζξν 81 

Άξλεζε ζπλεξγαζίαο 

(Άξζξν 83 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί  λα αξλεζεί λα ελεξγήζεη 

θαηφπηλ αηηήκαηνο γηα ζπλεξγαζία ζε δηεμαγσγή έξεπλαο, επηηφπηνπ ειέγρνπ  ή επνπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 82 ή γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 79 κφλνλ εάλ:  

α) έρεη ήδε θηλεζεί δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη θαηά ησλ 

ηδίσλ πξνζψπσλ ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ  δηθαζηηθψλ αξρψλ,  

β) έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ηα ίδηα πξφζσπα θαη ηα ίδηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.  

ε πεξίπησζε άξλεζεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηελ αηηνχζα αξκφδηα αξρή θαη ηελ ΔΑΚΑΑ, γηα ηελ εθθξεκή δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή 

απφθαζε πνπ έρεη εθδνζεί.  
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Άξζξν 82 

Γηαβνπιεύζεηο πξηλ από ηελ αδεηνδόηεζε ΑΔΠΔΤ 

(Άξζξν 84 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεηά ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ άιινπ θξάηνπο 

κέινπο, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ, ε νπνία:  

α) είλαη ζπγαηξηθή επηρείξεζεο επελδχζεσλ ή δηαρεηξηζηή αγνξάο ή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ή 

β) είλαη ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο κηαο επηρείξεζεο επελδχζεσλ ή πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ή 

γ) ειέγρεηαη απφ ηα ίδηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ειέγρνπλ κηα επηρείξεζε 

επελδχζεσλ ή έλα πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεηά ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε ΑΔΠΔΤ ή δηαρεηξηζηή αγνξάο πνπ είλαη:  

α) ζπγαηξηθή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ζηελ  Έλσζε,  

β) ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο 

πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ Έλσζε,  

γ) ειέγρεηαη απφ ην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ειέγρεη πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ  Έλσζε.  

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαβνπιεχεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηδίσο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ κεηφρσλ θαη ηεο 

θήκεο θαη εκπεηξίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηεπζχλνπλ πξαγκαηηθά ηελ επηρείξεζε πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε άιιεο νληφηεηαο ηνπ ηδίνπ νκίινπ. Αληαιιάζζνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεηφρσλ θαη ηε θήκε θαη εκπεηξία ησλ 

πξνζψπσλ πνπ δηεπζχλνπλ πξαγκαηηθά ηελ επηρείξεζε νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο ζηηο άιιεο 

ελδηαθεξφκελεο αξρέο, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο. 

  

 

Άξζξν 83 

Δμνπζίεο ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ππνδνρήο 

(Άξζξν 85 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  κπνξεί, γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, 

λα απαηηεί απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ ή πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα ηελ ππνβνιή πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ απηψλ. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα απαηηεί απφ ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα 

λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζήο 

ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 35α.  

 

 

Άξζξν 84 

Λήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο αξκόδηαο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 

(Άξζξν 86 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 
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1. Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα είλαη ην θξάηνο κέινο 

ππνδνρήο, έρεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη εμαθξηβψζηκνπο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη κηα επηρείξεζε 

επελδχζεσλ πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2014/65/ΔΔ, ή φηη κία επηρείξεζε επελδχζεσλ πνπ έρεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, 

πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 35α ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ.  

Δάλ, παξά ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ή 

επεηδή απηά ηα κέηξα απνδείρζεθαλ αλεπαξθή, ε επηρείξεζε επελδχζεσλ εκκέλεη ζε 

ελέξγεηεο πνπ είλαη ζαθψο επηδήκηεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ ή γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ζηελ Διιάδα, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

α) αθνχ ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

επελδπηψλ θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα απαγνξεχεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 λα πξνβαίλνπλ ζε νηαδήπνηε πεξαηηέξσ 

ζπλαιιαγή ζηελ Διιάδα. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ 

ΔΑΚΑΑ γηα ηα κέηξα απηά ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, θαη  

β) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΚΑΑ, ε νπνία 

κπνξεί λα ελεξγεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο έρνπλ εθρσξεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)   1095/2010. 

 

2. Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαπηζηψζεη φηη επηρείξεζε επελδχζεσλ ε νπνία δηαηεξεί 

ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 35α ηνπ παξφληνο λφκνπ, απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ λα ζέζεη ηέινο 

ζηελ αληηθαλνληθή απηή ζπκπεξηθνξά.  

Δάλ ε ελ ιφγσ επηρείξεζε επελδχζεσλ δελ πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε επηρείξεζε 

επελδχζεσλ ζα ζέζεη ηέινο ζηελ αληηθαλνληθή απηή ζπκπεξηθνξά. Ζ θχζε ησλ κέηξσλ 

απηψλ θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο.  

Δάλ, παξά ηα κέηξα πνπ έιαβε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε επηρείξεζε επελδχζεσλ 

εμαθνινπζεί λα παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 35α ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αθνχ ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΑΚΑΑ γηα ηα κέηξα απηά ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε.  

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΚΑΑ, ε νπνία 

δχλαηαη λα ελεξγεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο έρνπλ εθρσξεζεί βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1095/2010. 

 

3. Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο κηαο 

ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ΠΜΓ ή ΜΟΓ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη εμαθξηβψζηκνπο ιφγνπο λα 

πηζηεχεη φηη ξπζκηδφκελε αγνξά, ΠΜΓ ή ΜΟΓ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2014/65/ΔΔ, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο 

ξπζκηδφκελεο αγνξάο, ηνπ ΠΜΓ ή ηνπ ΜΟΓ.  

Δάλ, παξά ηα κέηξα πνπ έιαβε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή επεηδή ηα κέηξα απηά 

απνδεηθλχνληαη αλεπαξθή, ε ελ ιφγσ ξπζκηδφκελε αγνξά ή ν ελ ιφγσ ΠΜΓ ή ΜΟΓ 

ζπλερίδνπλ λα εκκέλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ είλαη ζαθψο επηδήκηεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 
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επελδπηψλ ή γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ζηελ Διιάδα, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, αθνχ ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, 

ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

απαγνξεχεηαη ζηελ ελ ιφγσ ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζηνλ ΠΜΓ ή ζηνλ ΜΟΓ λα παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο κεραληζκνχο ηνπο ζε κέιε εμ απνζηάζεσο ή ζε ζπκκεηέρνληεο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη 

ηελ ΔΑΚΑΑ γηα ηα κέηξα απηά ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε.  

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΚΑΑ, ε νπνία 

κπνξεί λα ελεξγεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο έρνπλ εθρσξεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1095/2010. 

 

4. Όια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 ή 3, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη 

θπξψζεηο ή πεξηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηρείξεζεο επελδχζεσλ ή ξπζκηδφκελεο 

αγνξάο, αηηηνινγνχληαη δεφλησο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε 

επελδχζεσλ ή ζηε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

 

 

Άξζξν 85 

πλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηελ ΔΑΚΑΑ 

(Άξζξν 87 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ΔΑΚΑΑ 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 1095/2010. 

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξέρνπλ ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ ΔΑΚΑΑ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014 

θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1095/2010. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

πλεξγαζία κε ηξίηεο ρώξεο 

 

Άξζξν 86 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηξίηεο ρώξεο 

(Άξζξν 88 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ) 

 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηξίησλ 

ρσξψλ κφλνλ εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη θαιχπηνληαη απφ εγγπήζεηο 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

74. Απηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα εμππεξεηεί ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ησλ ελ ιφγσ αξκφδησλ αξρψλ.  

Ζ δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηε ρψξα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2472/1997.  

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί επίζεο λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ λα 

πξνβιέπνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε αξκφδηεο αξρέο, θνξείο θαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ηξίησλ ρσξψλ ππεχζπλα γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα εμήο θαζήθνληα:  
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α) ηελ επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ,  

β) ηελ εθθαζάξηζε θαη πηψρεπζε επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη άιιεο παξφκνηεο δηαδηθαζίεο, 

γ) ηε δηεμαγσγή ησλ εθ ηνπ λφκνπ ειέγρσλ ησλ ινγαξηαζκψλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη 

άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επνπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ ή, ζηελ πεξίπησζε εθείλσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,  

δ) ηελ επνπηεία ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο θαη πηψρεπζεο 

επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ζε παξφκνηεο δηαδηθαζίεο,  

ε) ηελ επνπηεία πξνζψπσλ επηθνξηηζκέλσλ κε ηε δηεμαγσγή ησλ εθ ηνπ λφκνπ ειέγρσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ,  

ζη) ηελ επνπηεία πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο δηθαησκάησλ εθπνκπήο κε 

ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ελνπνηεκέλεο επηζθφπεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ 

αγνξψλ άκεζεο παξάδνζεο,  

δ) ηελ επνπηεία πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο παξαγψγσλ επί βαζηθψλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελνπνηεκέλεο επηζθφπεζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ αγνξψλ άκεζεο παξάδνζεο.  

Οη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπεη ην ηξίην εδάθην δχλαληαη λα ζπλάπηνληαη κφλν 

εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαιχπηνληαη απφ εγγπήζεηο επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 74 θαη  ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ εμππεξεηεί ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ελ ιφγσ αξρψλ, θνξέσλ ή 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δάλ ε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εθαξκφδεηαη ην 

άξζξν 9 ηνπ λ. 2472/1997 θαη εάλ ζηε δηαβίβαζε ζπκκεηέρεη ε ΔΑΚΑΑ, εθαξκφδεηαη ν 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 45/2001. 

 

2. Δάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πξφθεηηαη λα δηαβηβάζεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνέξρνληαη 

απφ άιιν θξάηνο κέινο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ δχλαηαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ρσξίο 

ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο πνπ ηηο δηαβίβαζαλ 

θαη, θαηά πεξίπησζε, κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκθψλεζαλ νη αξρέο απηέο. 

Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο νη αξκφδηεο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ. 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

Άξζξν 87 

Αλώλπκεο Δηαηξίεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) 
 

1. Οη ΑΔΔΓ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο. ηελ επσλπκία ηνπο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη σο "Αλψλπκε Δηαηξία Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο" θαη ζην δηαθξηηηθφ 

ηνπο ηίηιν σο "ΑΔΔΓ". 

 

2. Οη ΑΔΔΓ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά 

ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ επί θηλεηψλ αμηψλ θαη κεξηδίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ 

νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη ζηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ 

αθνξνχλ θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 

Οη ΑΔΔΓ δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ θεθάιαηα θαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πειαηψλ ηνπο. 

Οη ΑΔΔΓ κπνξνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο, ζχκθσλα κε ηα  πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 29 

ηνπ παξφληνο. 
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3. Οη ΑΔΔΓ επηηξέπεηαη λα δηαβηβάδνπλ εληνιέο επί θηλεηψλ αμηψλ θαη κεξηδίσλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κφλν ζε: 

(α) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο  κέινο, 

(β) πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο κέινο, 

(γ) ππνθαηαζηήκαηα επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ζε 

ηξίηε ρψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζε θξάηνο  κέινο, εθφζνλ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ ή ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππφθεηληαη ζε θαλφλεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνπο κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο  κέινο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, 

(δ) Οξγαληζκνχο πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε 

θξάηνο  κέινο θαη δχλαληαη λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ζην θνηλφ, θαζψο θαη ζε δηαρεηξηζηέο 

ηέηνησλ νξγαληζκψλ. 

 

4. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ΑΔΔΓ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ζαξάληα 

ρηιηάδεο (40.000) επξψ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ην πνζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Σα 

ίδηα θεθάιαηα ησλ ΑΔΔΓ, ζχκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηεο, δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη κηθξφηεξα απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ. ηηο ΑΔΔΓ αζθείηαη ηαθηηθφο θαη 

έθηαθηνο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 21990/1920 πεξί ειέγρνπ πνπ αζθείηαη 

ζηηο ΑΔΠΔΤ.  

 

5. Οη κεηνρέο ησλ ΑΔΔΓ είλαη νλνκαζηηθέο.  

 

6. Γηα λα εθδνζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, άδεηα ζχζηαζεο 

ΑΔΔΓ ή γηα λα κεηαηξαπεί πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξία ζε ΑΔΔΓ πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

απαξηζκνχληαη νη επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ δηθαηνχηαη λα παξέρεη ε ΑΔΔΓ.  

 

7. ηηο ΑΔΔΓ εθαξκφδνληαη : 

α) φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη επνπηείαο, νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 θαη 3,  ησλ άξζξσλ 7 έσο 10 θαη ησλ άξζξσλ 21, 22 θαη 23 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. Δμ απηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 πεξί 

ππνρξέσζεο πηζηνπνίεζεο, ηζρχεη ζηηο ΑΔΔΓ κφλν γηα έλα πξφζσπν πνπ πξαγκαηηθά 

δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο,  

β) φζνλ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 16 παξ. 3 πξψην, έθην θαη έβδνκν εδάθην θαη ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 6 θαη 7 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ,  

γ) φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

24 παξ. 1, 3, 4, 5, 7 θαη 10, ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 2, 5 θαη 6 θαη ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ,  

δ) νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηεο 

Οδεγίαο 2014/65.  

Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ α έσο δ πεξηπηψζεσλ. 

 

8. Οη ΑΔΔΓ γλσζηνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζε 

δεκνζηφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7α παξάγξαθνο 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

9. Οη ΑΔΔΓ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61-78 ηνπ λ. 2533/1997, εθηφο εάλ 

δηαζέηνπλ αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο απνδεκίσζεο κέζσ ηεο νπνίαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 
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ηνπ κεγέζνπο, ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ θαη ηεο λνκηθήο θχζεο ηνπο, εμαζθαιίδεηαη ηζνδχλακε 

πξνζηαζία ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 

10. Οη ΑΔΔΓ δελ απνιαχνπλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζηα άξζξα 34 θαη 35 ειεπζεξίαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ή εγθαηάζηαζεο ππνθαηαζηεκάησλ. 

 

 

Άξζξν 88 

Πξνζσξηλή αλαζηνιή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΔΓ 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα 

αλαζηέιιεη πξνζσξηλά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ΑΔΔΓ, φηαλ έρεη ζνβαξέο ελδείμεηο παξάβαζεο 

ηεο λνκνζεζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο, πνπ θαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηθίλδπλε γηα ηνπο 

επελδπηέο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε 

αλαζηνιή απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε εγθξίλεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο. ηελ απφθαζε 

αλαζηνιήο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ηίζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηελ 

ΑΔΔΓ ζχληνκε πξνζεζκία, κέζα ζηελ νπνία απηή νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα 

ηελ παχζε ησλ παξαβάζεσλ ή ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ή 

χζηεξα απφ αίηεζε ηεο ίδηαο ηεο ΑΔΔΓ, ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα 

άιιεο ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο θαη` αλψηαην φξην κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξψηεο αλαζηνιήο. 

 

2. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξνζσξηλή αλαζηνιή είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη 

γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΑΔΔΓ κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη δεκνζηνπνηείηαη ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Σν αξγφηεξν κέρξη ηελ 

παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο ζέζεηο ηεο ΑΔΔΓ, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο απνθαζίδεη είηε ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο είηε ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΔΔΓ. 

 

3. Καηά ηα ινηπά ζηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΔΔΓ εθαξκφδνληαη νη 

παξάγξαθνη 3 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 89. 

 

Άξζξν 89 

Πξνζσξηλή αλαζηνιή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ λα 

αλαζηέιιεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ΑΔΠΔΤ, φηαλ έρεη ζνβαξέο ελδείμεηο παξάβαζεο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο πνπ θαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηθίλδπλε γηα ηνπο επελδπηέο 

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Ζ πξνζσξηλή αλαζηνιή κπνξεί λα απνθαζίδεηαη θαη 

γηα νξηζκέλεο κφλνλ απφ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, σο πξνο ηηο νπνίεο έρεη παξαζρεζεί άδεηα 

ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε αλαζηνιή 

απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ε ζρεηηθή 

απφθαζε εγθξίλεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο. ηελ απφθαζε 

αλαζηνιήο κπνξεί λα ηίζεηαη ζχληνκε πξνζεζκία ζηελ εηαηξία κέζα ζηελ νπνία νθείιεη λα 

ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ παχζε ησλ παξαβάζεσλ ή ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ηδίσο χζηεξα απφ αίηεζε ηεο ίδηαο ηεο ΑΔΠΔΤ, ε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα άιιεο ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο θαη` αλψηαην φξην 

κεηά ηε ιήμε ηεο. 
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2. Ζ πεξί πξνζσξηλήο αλαζηνιήο απφθαζε είλαη ακέζσο εθηειεζηή, γλσζηνπνηείηαη ζηελ 

ΑΔΠΔΤ κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη δεκνζηνπνηείηαη ζην δηαδπθηηαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Σν αξγφηεξν κέρξη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ 

αλαζηνιήο, θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ζέζεηο ηεο ΑΔΠΔΤ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο απνθαζίδεη είηε ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο θαη ελδερνκέλσο ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ είηε ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 8. 

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 

κπνξεί λα δηνξίδεη ππάιιειν ή ζηέιερνο ηεο ή θαη ηξίην πξφζσπν σο πξνζσξηλφ επίηξνπν ηεο 

ΑΔΠΔΤ θαη λα νξίδεη ηηο πξάμεηο πνπ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχληαη ειεχζεξα απφ ηελ 

ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη ηηο πξάμεηο πνπ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχληαη κφλνλ θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο άδεηαο ηνπ πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ. Οπνηαδήπνηε πξάμε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ΑΔΠΔΤ πνπ δηελεξγείηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ, εθφζνλ 

απηή απαηηείηαη, είλαη άθπξε. Ζ επζχλε ηνπ πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε δφιν θαη βαξηά ακέιεηα. 

 

4. Ο πξνζσξηλφο επίηξνπνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηαξθνχλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε εηαηξία ηειεί ζε 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ην δηνξηζκφ 

επφπηε εθθαζάξηζεο, θαηά ην άξζξν 90. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί 

λα παξαηείλεηαη ην έξγν ηνπ πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ φζν απαηηείηαη γηα ζθνπνχο παξάδνζεο 

ζηνλ επφπηε εθθαζάξηζεο θαη ην πνιχ έλαλ (1) κήλα κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

επφπηε εθθαζάξηζεο. 

 

5. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη ν πξνζσξηλφο 

επίηξνπνο. 

 

6. Ζ ακνηβή ηνπ πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπ θαη 

βαξχλεη ηελ ΑΔΠΔΤ ηεο νπνίαο αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία. Πξνθεηκέλνπ πεξί 

ππαιιήισλ ή ζηειερψλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε ακνηβή απηή θαηαβάιιεηαη 

επηπιένλ ησλ ηπρφλ απνδνρψλ ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

 

7. Ο πξνζσξηλφο επίηξνπνο, φηαλ ελάγεηαη ή θαηεγνξείηαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ 

έγηλαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη εμαηηίαο απηήο, παξίζηαηαη ζηηο ζρεηηθέο 

δίθεο κε κέιε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ο πξνζσξηλφο 

επίηξνπνο δελ ππφθεηηαη ζε πξνζσπηθή θξάηεζε νχηε ππέρεη νπνηαδήπνηε πνηληθή, αζηηθή ή 

άιιε επζχλε έλαληη νπνηνπδήπνηε γηα ρξέε ηεο ΑΔΠΔΤ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ απφ ην 

δηνξηζκφ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζεο ηνπο. 

 

 

Άξζξν 90 

Δηδηθή εθθαζάξηζε ΑΔΠΔΤ 

 

1. Αλ αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ΑΔΠΔΤ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο 

λφµνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί αµέζσο ηελ απφθαζε αλάθιεζεο ζηνλ 

αξµφδην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ µεηξψνπ ησλ αλσλχµσλ εηαηξεηψλ θνξέα, µε επηµέιεηα ηνπ 

νπνίνπ δεµνζηεχεηαη πεξίιεςε ηεο απφθαζεο ζην Γεληθφ Δµπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.). 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4335/2015 (Α΄ 87) πεξί αλάθαµςεο θαη εμπγίαλζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί, µε ηελ ίδηα απφθαζε 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, λα ζέζεη ηελ ΑΔΠΔΤ ζε εηδηθή εθθαζάξηζε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ΑΔΠΔΤ ιχεηαη ζχµθσλα µε ηηο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/703
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δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 (Α΄ 37). Όηαλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΔΠΔΤ αλαθαιείηαη 

θαηφπηλ αηηήµαηφο ηεο, δελ επέξρεηαη ππνρξεσηηθά ε ιχζε απηήο. 

 

2. Αλ ε ΑΔΠΔΤ ηεζεί ζε εηδηθή εθθαζάξηζε, εµέξα έλαξμεο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ινγίδεηαη ε εµέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Καηά 

ηελ εηδηθή εθθαζάξηζε εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

ζπµπιεξσµαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 πεξί εθθαζάξηζεο, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη 

ζε απηέο. 

Καηά ην ζηάδην ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη µέρξη ηελ πεξάησζή ηεο, µε βάζε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφµελα ζηελ παξάγξαθν 11, ε ΑΔΠΔΤ δελ µπνξεί λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη 

αλαζηέιινληαη νη αηνµηθέο δηψμεηο, θαζψο θαη θάζε ελέξγεηα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

 

3. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηνξίδεη, µε ηελ ίδηα απφθαζε µε ηελ νπνία ζέηεη ηελ ΑΔΠΔΤ 

ζε εηδηθή εθθαζάξηζε, ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή απηήο. Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο είλαη θπζηθφ ή 

λνµηθφ πξφζσπν, µε γλψζεηο θαη εµπεηξία ζε ζέµαηα θεθαιαηαγνξάο, θαη επηιέγεηαη απφ 

θαηάινγν είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ πνπ θαηαξηίδεηαη θαη’ έηνο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο αλαιαµβάλεη θαζήθνληα απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ 

ηεο σο άλσ απφθαζεο. Όηαλ ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, µπνξεί λα είλαη 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, νηθνλνµνιφγνο ή δηθεγφξνο. Ο δηνξηζµφο ηνπ εηδηθνχ 

εθθαζαξηζηή ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπµβνπιίνπ 

ηεο ΑΔΠΔΤ. ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή εθαξµφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 

2190/1920 γηα ην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην. Σπρφλ δηαπίζησζε ηεο αθπξφηεηαο ηνπ δηνξηζµνχ 

ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηή δελ ζίγεη έλαληη ηξίησλ ην θχξνο ησλ πξάμεψλ ηνπ απφ ηελ επίδνζε 

ηνπ δηνξηζµνχ ηνπ µέρξη ηελ αθχξσζε απηνχ. Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν 

θαη ηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία µπνξεί λα ηνλ αληηθαζηζηά θαηά 

πάληα ρξφλν. 

Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο µπνξεί, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, λα 

πξνζιάβεη σο ζχµβνπιφ ηνπ εμεηδηθεπµέλν θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν, γηα ζπγθεθξηµέλν 

ρξνληθφ δηάζηεµα, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ φγθν ή ην βαζµφ δπζθνιίαο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. Δπίζεο, µπνξεί είηε λα δηαηεξεί είηε λα πξνζιάβεη, 

χζηεξα απφ ηε ζχµθσλε γλψµε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζηελ πεξίπησζε απηή, ην 

απαηηνχµελν γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο πξνζσπηθφ. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νξίδεη ζηελ απφθαζή ηεο πεξί δηνξηζµνχ ηνπ εηδηθνχ 

εθθαζαξηζηή θαη ηελ αµνηβή ηνπ, θαζψο θαη ηελ αµνηβή ηνπ ηπρφλ ζπµβνχινπ, ε νπνία 

βαξχλεη ηελ ΑΔΠΔΤ θαη ε νπνία µπνξεί λα θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ είηε ζε µεληαία βάζε. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί µε απφθαζή ηεο λα ξπζµίδεη ηα εηδηθφηεξα ζέµαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο δηνξηζµνχ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο. 

 

4. Αλ ε εηδηθή εθθαζάξηζε δελ έρεη νινθιεξσζεί εληφο δψδεθα (12) µελψλ απφ ηελ επίδνζε 

ηνπ δηνξηζµνχ ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηή, απηφο ελεµεξψλεη εγγξάθσο ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία µπνξεί, θαηφπηλ αηηήµαηφο ηνπ, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ 

αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξαµµα εξγαζηψλ, λα ρνξεγεί παξάηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο έσο δψδεθα (12) µήλεο θάζε θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή, αιιά θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη ζθφπηµν, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ ήδε δηελεξγεζεί, θαζψο θαη ηηο ππνιεηπφµελεο εξγαζίεο ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, επαλαμηνινγεί ην έξγν ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηή θαη ηνπ ηπρφλ ζπµβνχινπ ηνπ 

θαη µπνξεί λα αλαπξνζαξµφδεη ην χςνο ηεο αµνηβήο ηνπο, λα απνθαζίδεη ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο ή λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλαγθαία ελέξγεηα. 

 

5. Αλ, µεηά ηε ζέζε ΑΔΠΔΤ ζε εηδηθή εθθαζάξηζε, δηαπηζησζεί φηη ε ππφ εθθαζάξηζε 

ΑΔΠΔΤ ζηεξείηαη ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηδηθήο 
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εθθαζάξηζεο, ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ λ. 

2533/1997 (Α΄ 228), χζηεξα απφ αηηηνινγεµέλε αίηεζε ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηή πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξαµµα εξγαζηψλ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, θαιχπηεη θαηαξράο απφ ηελ εηζθνξά ηεο ΑΔΠΔΤ θαη, εθφζνλ απηή δελ 

επαξθεί, απφ ην θεθάιαηφ ηνπ, εληφο δχν (2) µελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηηο 

δαπάλεο ηεο αµνηβήο ηνπ εηδηθνχ εθθαζαξηζηή θαη ηνπ ηπρφλ ζπµβνχινπ, θαζψο θαη ηηο 

ινηπέο αλαγθαίεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) µήλεο απφ ηελ εµεξνµελία επίδνζεο ζηνλ εηδηθφ 

εθθαζαξηζηή ηεο απφθαζεο δηνξηζµνχ ηνπ. Σν πλεγγπεηηθφ µπνξεί, µε ηε ζχµθσλε γλψµε 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, λα θαιχπηεη µε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ηηο αλσηέξσ δαπάλεο 

γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεµα, έσο δψδεθα (12) µήλεο θάζε θνξά. Οη δαπάλεο 

θαηαβάιινληαη απφ ην πλεγγπεηηθφ αλά δίµελν, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εηδηθφο 

εθθαζαξηζηήο έρεη εθηειέζεη ην αληίζηνηρν ηµήµα ησλ εξγαζηψλ, φπσο έρεη δεζµεπζεί µε 

βάζε ην ππνβιεζέλ ρξνλνδηάγξαµµα, ή φηη έρεη επαξθψο αηηηνινγήζεη ηπρφλ απνθιίζεηο. 

 

6. Αµέζσο µεηά ην δηνξηζµφ ηνπ ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο παξαιαµβάλεη ηα γξαθεία, 

ππνθαηαζηήµαηα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΑΔΠΔΤ, πξνβαίλεη ζε απνγξαθή θαη 

δηαρσξίδεη ηα ρξήµαηα, ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

ΑΔΠΔΤ, απφ ηα ρξήµαηα, ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθελφο 

πειαηψλ θαη αθεηέξνπ ινηπψλ ηξίησλ πξνζψπσλ. Ωο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πειαηψλ λννχληαη 

απηά ηα νπνία ζπλδένληαη µε ηελ παξνρή απφ ηελ ΑΔΠΔΤ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 4 ζε 

απηνχο, είηε βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο ΑΔΠΔΤ είηε ηεξνχληαη ζην χζηεµα Άπισλ 

Σίηισλ ή ζε άιιν ζχζηεµα θαηαρψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο θηλεηψλ αμηψλ είηε 

θπιάζζνληαη απφ ηξίηνπο. Με ηελ επίδνζε ηνπ δηνξηζµνχ ηνπ, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο 

µπνξεί λα δεηήζεη µε αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ Δηξελνδίθε ηνπ ηφπνπ ηεο έδξαο ηεο ΑΔΠΔΤ ηε 

ζθξάγηζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ ηεο ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη ησλ 

θάζε είδνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Σν αξγφηεξν µέζα ζε πέληε (5) εµέξεο απφ ηε 

ζθξάγηζε, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο δεηεί απφ ηνλ εηξελνδίθε λα δηαηάμεη ηελ απνζθξάγηζε 

θαη ηελ απνγξαθή ηεο ΑΔΠΔΤ. Μεηά ηελ απνγξαθή, ηα γξαθεία θαη ηα ππνθαηαζηήµαηα ηεο 

ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία παξαδίδνληαη ζηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή. Γηα 

ηε ζθξάγηζε, απνζθξάγηζε θαη απνγξαθή εθαξµφδνληαη θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 826 έσο 841 ΚΠνιΓ, πιελ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

ππνρξέσζε δηνξηζµνχ πξαγµαηνγλσµφλσλ. 

 

7. Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο θαιεί, µέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηελ επίδνζε ηνπ δηνξηζµνχ 

ηνπ, ηνπο δηθαηνχρνπο θάζε θχζεσο απαηηήζεσλ, µε αλαθνίλσζε πνπ δεµνζηεχεηαη µία θνξά 

ηελ εβδνµάδα, επί ηξεηο ζπλερείο εβδνµάδεο, ζε δχν (2) εµεξήζηεο επξείαο θπθινθνξίαο 

εθεµεξίδεο, απφ ηηο νπνίεο µία (1) ηνπιάρηζηνλ είλαη νηθνλνµηθή παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο, 

θαζψο θαη ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ειεθηξνληθέο εθεµεξίδεο, λα ηνπ αλαγγείινπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο µε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία µέζα ζε πέληε (5) µήλεο απφ ηελ 

ηειεπηαία δεµνζίεπζε. Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πξντζηάµελν 

ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο ΑΔΠΔΤ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΔΠΔΤ, ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ πλεγγπεηηθνχ. 

 

8. Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο θαηαξηίδεη: 

(α) Οηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο έσο ηελ 

εµεξνµελία πνπ ε ΑΔΠΔΤ ηέζεθε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε. Δμ απηψλ, ε θαηάζηαζε 

ρξεµαηννηθνλνµηθήο ζέζεο απνηειεί ηνλ ηζνινγηζµφ έλαξμεο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

(β) Οηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηελ έλαξμε ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο έσο ηε ιήμε ηεο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

(γ) Οηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ιήμεο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 

απνινγηζµφ ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 
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Οη αλσηέξσ νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη λφµηµα ειεγµέλεο απφ ειεγθηέο, νη 

νπνίνη νξίδνληαη µε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ µεηφρσλ ηεο ΑΔΠΔΤ. ε 

πεξίπησζε αδπλαµίαο νξηζµνχ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, νη ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ηνλ 

εηδηθφ εθθαζαξηζηή. 

Οη αλσηέξσ νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζχµθσλα µε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Οη ειεγµέλεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη: α) ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ µεηφρσλ ηεο ΑΔΠΔΤ, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο, 

γηα έγθξηζε, β) ζηνλ αξµφδην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ µεηξψνπ ησλ αλσλχµσλ εηαηξεηψλ θνξέα, 

γ) ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη δ) ζην πλεγγπεηηθφ, θαηαρσξνχληαη µε επηµέιεηα ηνπ 

εηδηθνχ εθθαζαξηζηή ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη γεληθά δεµνζηεχνληαη, φπσο θάζε θνξά ν λφµνο 

νξίδεη. 

Αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη λφµηµα γηα λα εγθξίλεη ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

δελ επηηπγράλεηαη απαξηία νχηε ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε νχηε ζηελ επαλαιεπηηθή ηεο, 

πξνθεηµέλνπ λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε, ηφηε ινγίδεηαη φηη νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπληάρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ θαηά ηνπο λφµηµνπο ηχπνπο θαη ζπλερίδεηαη ε πξφνδνο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

Αλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ 

δηαηππσζνχλ παξαηεξήζεηο ή αληηξξήζεηο επ’ απηψλ, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο 

επαλαζπληάζζεη ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ελζσµαηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ή 

αληηξξήζεηο ή αηηηνινγψληαο ηπρφλ απφθιηζε, µε ηε ζχµθσλε γλψµε θαη ησλ ειεγθηψλ. 

Καηφπηλ απηνχ, νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη σο εγθξηζείζεο. 

Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο, πεξαηηέξσ, ελεξγεί πξάμεηο ηεο εθθαζάξηζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, ζην µέηξν πνπ απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ηξερνπζψλ 

αλαγθψλ θαη γεληθά γηα ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηεο ΑΔΠΔΤ, φπσο ε είζπξαμε 

ιεμηπξφζεζµσλ απαηηήζεσλ θαη ε ξεπζηνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Καηά ηα ινηπά, ν 

εηδηθφο εθθαζαξηζηήο, µεηαμχ άιισλ, ρεηξίδεηαη ζέµαηα ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, 

επηθνηλσλεί µε ηνπο αξµφδηνπο θνξείο, ελεµεξψλεη γξαπηά ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα 

ηελ πνξεία ηεο εθθαζάξηζεο ηνπιάρηζηνλ αλά δίµελν θαη φπνηε άιινηε ηνπ δεηεζεί θαη 

ππνβάιιεη έθζεζε µεηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο. 

 

9. Οη αλαγγειζείζεο απαηηήζεηο πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ παξνρή ζε απηνχο απφ ηελ 

ΑΔΠΔΤ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 4, επαιεζεχνληαη απφ ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή µε βάζε ηηο 

εγγξαθέο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ΑΔΠΔΤ ή µε νπνηνδήπνηε λφµηµν απνδεηθηηθφ µέζν 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, µέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεµα ηξηψλ (3) µελψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζµίαο αλαγγειίαο. Δληφο δχν (2) µελψλ απφ ηελ επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεσλ, ν 

εηδηθφο εθθαζαξηζηήο πξνβαίλεη ζηελ απφδνζε ησλ ρξεµαηηθψλ πνζψλ, ρξεµαηνπηζησηηθψλ 

µέζσλ θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο πειάηεο, ζχµθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο. Αλ ηα ρξεµαηηθά δηαζέζηµα ηεο ΑΔΠΔΤ δελ επαξθνχλ 

γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ δηθαηνχρσλ πειαηψλ, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο πξνβαίλεη 

ζε ζχµµεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ ρξεµαηηθψλ απαηηήζεσλ. 

 

10. Δληφο πξνζεζµίαο δεθαπέληε (15) εµεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

απφδνζεο, ζχµθσλα µε ηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο ελεµεξψλεη 

ηελ Δπηηξνπή Απνδεµηψζεσλ ηνπ πλεγγπεηηθνχ γηα ηηο αλαγγειζείζεο απαηηήζεηο πνπ δελ 

ηθαλνπνηήζεθαλ, ελ φισ ή ελ µέξεη, πξνθεηµέλνπ απηή λα απνθαζίζεη, αθνχ παξαιάβεη απφ 

ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν απφ ηα βηβιία ηεο ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε µε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΑΔΠΔΤ, ήηνη ρξήµαηα θαη ην ζχλνιν 

ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, γηα πνηεο απφ ηηο µε ηθαλνπνηεζείζεο απαηηήζεηο 

ζπληξέρεη ππνρξέσζε ηνπ πλεγγπεηηθνχ γηα θαηαβνιή απνδεµίσζεο, ζχµθσλα µε ην λ. 

2533/1997. Σν πλεγγπεηηθφ θαηαβάιιεη απνδεµηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο πειάηεο, 

ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην λ. 2533/1997 θαη ελεµεξψλεη αµειιεηί εγγξάθσο ηνλ εηδηθφ 
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εθθαζαξηζηή γηα ηα αλαιπηηθά πνζά ησλ απνδεµηψζεσλ πνπ θαηέβαιε. Ο εηδηθφο 

εθθαζαξηζηήο µεηψλεη αλάινγα ηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ πειαηψλ θαηά ηεο ΑΔΠΔΤ. 

 

11. Μεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ επελδπηηθέο ππεξεζίεο, είηε µε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο ηεο παξαγξάθνπ 9, είηε µε ηελ θαηαβνιή ησλ 

απνδεµηψζεσλ απφ ην πλεγγπεηηθφ, θαη ην αξγφηεξν εληφο ελφο (1) µελφο απφ ηελ 

ελεµέξσζε πνπ ιαµβάλεη απφ ην πλεγγπεηηθφ, ζχµθσλα µε ηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν, 

ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο ζπγθαιεί γεληθή ζπλέιεπζε ησλ µεηφρσλ ηεο ΑΔΠΔΤ, πξνθεηµέλνπ 

λα απνθαζηζηεί ε πεξάησζε ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη λα γίλεη ε εθινγή λέσλ 

εθθαζαξηζηψλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΑΔΠΔΤ θαη ηνπ άξζξνπ 49 

ηνπ θ.λ. 2190/1920. Γηα ην ιφγν απηφ, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο ππνβάιιεη αµέζσο ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αληίγξαθν ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ιήμεο ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, ηνπ απνινγηζµνχ ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη ηεο δεµνζηεπζείζαο 

πξφζθιεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε 

ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ε πξαγµαηνπνίεζε απηήο ή ε εθινγή λέσλ εθθαζαξηζηψλ 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην αξµφδην δηθαζηήξην απφ ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή ή 

νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνµν ζπµθέξνλ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί 

δπλαηφο ν νξηζµφο εθθαζαξηζηψλ είηε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε είηε απφ ην δηθαζηήξην εληφο 

δψδεθα (12) µελψλ απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ζχµθσλα µε ηα αλσηέξσ, 

θαζήθνληα εθθαζαξηζηή γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 

2190/1920 αλαιαµβάλεη ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο, ν νπνίνο ελεµεξψλεη ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνλ αξµφδην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ µεηξψνπ ησλ αλσλχµσλ εηαηξεηψλ 

θνξέα, µε επηµέιεηα ηνπ νπνίνπ δεµνζηεχεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. ε αλάιεςε θαζεθφλησλ 

εθθαζαξηζηή απφ ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή. 

Υξφλνο πεξάησζεο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο είλαη ν ρξφλνο αλάιεςεο θαζεθφλησλ απφ ηνπο 

εθθαζαξηζηέο πνπ εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ή πνπ νξίδνληαη απφ ην αξµφδην 

δηθαζηήξην ή ε αλάιεςε απφ ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή θαζεθφλησλ γηα ηε δηελέξγεηα 

εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε. Ζ πεξάησζε ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο γλσζηνπνηείηαη µε επηµέιεηα ηνπ εηδηθνχ 

εθθαζαξηζηή ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε ΑΔΠΔΤ επνπηεχεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά 

απφ ηνλ αξµφδην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ µεηξψνπ ησλ αλσλχµσλ εηαηξεηψλ θνξέα. 

Καηά ηα ινηπά, ε πεξάησζε ησλ εθθξεµψλ ππνζέζεσλ ηεο ΑΔΠΔΤ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πλεγγπεηηθνχ, ζχµθσλα µε ην λ. 2533/1997, ησλ 

απαηηήζεσλ απφ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο απφδνζεο ή ιήςεο απνδεµίσζεο απφ ην πλεγγπεηηθφ, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

είδνπο απαηηήζεσλ θαηά ηεο ΑΔΠΔΤ, ζπλερίδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ θ.λ. 

2190/1920 απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο. 

Σν πξφζσπν πνπ αλαιαµβάλεη, µε βάζε ηα αλσηέξσ, ηε δηελέξγεηα εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, µεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο γλσζηνπνηεί 

ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηνλ ή ηνπο µεηφρνπο ηεο ΑΔΠΔΤ, ζηνπο νπνίνπο ζα 

παξαδψζεη επί απνδείμεη ηα αξρεία ηεο, νη νπνίνη ηα θπιάζζνπλ γηα δηάζηεµα δεθαπέληε (15) 

εηψλ θαη ελ ζπλερεία πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαζηξνθή απηψλ µε ζχληαμε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ πνπ θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. ε πεξίπησζε αδπλαµίαο 

παξάδνζεο απηψλ ζηνλ ή ζηνπο µεηφρνπο, ν εθθαζαξηζηήο ηεξεί ν ίδηνο ηα ζρεηηθά αξρεία γηα 

δηάζηεµα πέληε (5) εηψλ θαη ελ ζπλερεία πξνβαίλεη ζηελ θαηαζηξνθή απηψλ µε ζχληαμε 

ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνπ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Αλ ππάξρνπλ 

εθθξεµείο δηθαζηηθέο ή άιιεο ππνζέζεηο ηεο ΑΔΠΔΤ, ε αλσηέξσ πξνζεζµία παξαηείλεηαη 

µέρξη ηελ έθδνζε αµεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηελ πεξαίσζε ησλ εθθξεµψλ 

ππνζέζεσλ αληίζηνηρα. 
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12. Αλ ε ΑΔΠΔΤ, µεηά ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεµηψζεσλ απφ ην πλεγγπεηηθφ, ζχµθσλα µε 

ην λ. 2533/1997, ζηεξείηαη παληειψο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πξφνδνο ηεο εθθαζάξηζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο ή νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνµν ζπµθέξνλ µπνξεί λα δεηήζεη 

απφ ην δηθαζηήξην θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνµίαο λα βεβαηψζεη ηελ παληειή έιιεηςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, λα θεξχμεη ηελ 

παχζε ηεο εθθαζάξηζεο θαη λα δηαηάμεη ηε δηαγξαθή ηεο ΑΔΠΔΤ απφ ην Γ.Δ.MH.. Ζ 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο µε επηµέιεηα ηνπ 

εηδηθνχ εθθαζαξηζηή. ρεηηθά µε ηε θχιαμε ησλ αξρείσλ ηεο ΑΔΠΔΤ, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφµελα ζηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν. 

 

13. Ο εηδηθφο εθθαζαξηζηήο δελ πξνζσπνθξαηείηαη νχηε ππέρεη πνηληθή, αζηηθή ή άιιε 

επζχλε έλαληη νπνηνπδήπνηε γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηεο ππφ εθθαζάξηζε ΑΔΠΔΤ 

πνπ έρεη γελλεζεί πξηλ απφ ην δηνξηζµφ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζήο ηεο. Γηα 

απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ µεηά ην δηνξηζµφ ηνπ, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο επζχλεηαη µφλνλ 

γηα δφιν θαη βαξηά αµέιεηα. Ζ µε ηήξεζε απφ ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ή άιισλ δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο, πνπ εθαξµφδνληαη ζηελ 

εηδηθή εθθαζάξηζε, δχλαηαη λα επηζχξεη ηελ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζµνχ ηνπ, θαζψο θαη ηηο 

πξνβιεπφµελεο ζην άξζξν 69 θπξψζεηο. 

 

14. Με πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεµαηηθή πνηλή ηηµσξείηαη φπνηνο, 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

α) παξεµπνδίδεη µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε ζθξάγηζε, απνζθξάγηζε θαη απνγξαθή ηεο 

ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ησλ γξαθείσλ ηεο, ησλ ππνθαηαζηεµάησλ ηεο θαη ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ζηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή, 

β) εμαθαλίδεη ή απνθξχπηεη ηα εµπνξηθά βηβιία ή άιια ζηνηρεία ηεο ΑΔΠΔΤ, θαηαζηξέθεη ή 

βιάπηεη εµπνξηθά ή άιια ζηνηρεία, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ θείµελε 

λνµνζεζία, πξηλ παξέιζεη ε πξνζεζµία πνπ ηζρχεη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, µε ζθνπφ λα 

δπζρεξάλεη ηε δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, 

γ) εμαθαλίδεη ή απνθξχπηεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΑΔΠΔΤ ή βιάπηεη ή θαζηζηά απηά 

ρσξίο αμία, ειαηηψλεη ηελ πεξηνπζία ηεο µε άιινλ ηξφπν ή απνθξχπηεη ηηο πξαγµαηηθέο 

δηθαηνπξαθηηθέο ηεο ζρέζεηο, 

δ) παξηζηά ςεπδψο φηη ε ΑΔΠΔΤ είλαη νθεηιέηεο άιισλ ή αλαγλσξίδεη αλχπαξθηα 

δηθαηψµαηα ηξίησλ ζε βάξνο ηεο ΑΔΠΔΤ. 

 

 

Άξζξν 91 

Καηαβνιή πνζνύ ζε πειάηε ππό εθθαζάξηζε ΑΔΠΔΤ 

 

1. Κάζε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ ζε επελδπηή πειάηε ππφ εθθαζάξηζε ΑΔΠΔΤ θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Δπφπηε ζην πλεγγπεηηθφ θαη, 

αληηζηξφθσο, θάζε θαηαβνιή απφ ην πλεγγπεηηθφ ζε επελδπηή πειάηε ππφ εθθαζάξηζε 

ΑΔΠΔΤ αλαθνηλψλεηαη απφ ην πλεγγπεηηθφ ζηνλ εθθαζαξηζηή ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο 

εηαηξίαο. 

2. Οη πειάηεο ΑΔΠΔΤ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο απφ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νινζρεξψο απφ ηελ νθεηιέηηδα εηαηξία ή απφ ην πλεγγπεηηθφ 

θαηαηάζζνληαη πξηλ απφ ηε ζεηξά ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 3 ηνπ 

άξζξνπ 975 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη πξηλ απφ ηε δηαίξεζε θαηά ην άξζξν 977 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 

ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθψο απφ ηπρφλ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ επηζηξέθεηαη ζηελ ΔΠΔΤ απφ 

ην πλεγγπεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 

2533/1997. 
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2α. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ηνπ ζεκείνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 575/2013 πνπ ππφθεηληαη ζηελ απαίηεζε αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4261/2014, νη αμηψζεηο ηνπ 

πλεγγπεηηθνχ απφ απνδεκηψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 έσο 67 ηνπ λ. 2533/1997 πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο θαηά ην άξζξν 71 ηνπ λ. 2533/1997 εηζθνξέο ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ 

θαηαηάζζνληαη χζηεξα απφ ηηο αμηψζεηο πειαηψλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη πξηλ 

απφ ηε ζεηξά ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 3 ηνπ άξζξνπ 975 ηνπ ΚΠνιΓ 

θαη πξηλ απφ ηε δηαίξεζε θαηά ην άξζξν 977 ηνπ ΚΠνιΓ. 

3. Αλ ΑΔΠΔΤ ιπζεί θαη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, ηα ελ γέλεη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηα 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο ηεο απνρσξίδνληαη απφ ηελ πξνο δηαλνκή εηαηξηθή 

πεξηνπζία θαη απνδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, εθηφο εάλ:  

(α) έρεη ζπζηαζεί επ` απηψλ ελέρπξν, νπφηε παξαδίδνληαη ζηνλ ελερπξνχρν δαλεηζηή ή 

(β) πθίζηαηαη απαίηεζε ηεο ΑΔΠΔΤ θαηά ησλ δηθαηνχρσλ, νπφηε ζπκςεθίδνληαη νη  

αληίζεηεο νκνεηδείο απαηηήζεηο. 

4. ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο ηεο ΑΔΠΔΤ 

θαη απνρσξίδνληαη απφ ηελ πξνο δηαλνκή εηαηξηθή πεξηνπζία πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλήθνπλ ζηνπο πειάηεο ηεο ΑΔΠΔΤ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εκπξαγκάηνπ δηθαίνπ, θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζε 

πιηθή ή άπιε κνξθή, θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ε ΑΔΠΔΤ γηα 

ινγαξηαζκφ πειαηψλ, επί ησλ νπνίσλ ε απαίηεζε ησλ πειαηψλ επαιεζεχεηαη κε βάζε ηηο εγ 

γξαθέο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη κε θάζε άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθφ 

κέζν. 

5. Ο πίλαθαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηεο ΑΔΠΔΤ, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζε πειάηεο ηεο, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ εθθαζαξηζηή θαη θνηλνπνηείηαη ζε 

νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

 

 

Άξζξν 92 

Παξνρή ππεξεζηώλ από ΑΔΠΔΤ ζε ηξίηε ρώξα 

 

1. ΑΔΠΔΤ κπνξεί λα παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε ηξίηε ρψξα, είηε κε 

ππνθαηάζηεκα είηε ρσξίο εγθαηάζηαζε, εθφζνλ έρεη ππνγξαθεί Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή ηεο ηξίηεο ρψξαο. Ζ ΑΔΠΔΤ 

γλσζηνπνηεί ηελ πξφζεζή ηεο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ππνβάιιεη αλαιπηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ αιινδαπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα παξέρεη, ηνπ ηξφπνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο, ηπρφλ 

επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο ηεο δνκήο θαη δήισζεο φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ηξίηεο ρψξαο.       

2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζε ΑΔΠΔΤ ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηε ρψξα, αλ ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ νξγάλσζε, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηερληθννηθνλνκηθή ππνδνκή ηεο ΑΔΠΔΤ, θξίλεη φηη 

ηίζεληαη ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ππνβάιιεη ε ΑΔΠΔΤ ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο.  

 

 

Άξζξν 93 

Πηζηνπνίεζε 

 

1.  ΑΔΠΔΤ, ΑΔΔΓ, ΑΔΓΑΚ θαη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Μεηαβιεηνχ Κεθαιαίνπ 

(ΑΔΔΜΚ) ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4099/2012 αληίζηνηρα , 
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ΑΔΔΥ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3371/2005, Αλψλπκεο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Οξγαληζκψλ 

Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΑΔΓΟΔΔ) ηεο ππνπεξίπησζεο ββ’ ηεο πεξηπηψζεσο β’ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4209/2013, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη Οξγαληζκνχο Δλαιιαθηηθψλ 

Δπελδχζεσλ (ΟΔΔ), ην ελεξγεηηθφ ησλ νπνίσλ επελδχεηαη κεηαμχ άιισλ ζε θηλεηέο αμίεο θαη 

παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, θαζψο θαη ΑΔΓΟΔΔ, νη νπνίεο παξέρνπλ επηπξνζζέησο 

ππεξεζίεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ, παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4209/2013, πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαηά ηελ: 

(α) ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, 

(β) εθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, 

(γ) παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, 

(δ) δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ,  

(ε)  έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, 

(ζη) δηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ΟΔΚΑ ή άιισλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ, 

(δ) εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη  

νθείινπλ λα απαζρνινχλ ή λα ζπλεξγάδνληαη κε θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ  θαηαιιειφηεηαο. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο 

ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα θπζηθά πξφζσπα απαζρνινχληαη ή ζπλεξγάδνληαη κε πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ή αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 

Καη΄ εμαίξεζε, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα απαζρνινχλ γηα ηελ παξνρή ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ελήιηθα πξφζσπα, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο, αιιά ελεξγνχλ σο αζθνχκελνη ππφ ηελ επνπηεία θαη επζχλε πξνζψπσλ, 

πνπ απαζρνινχληαη ζε απηά θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζε θπζηθά 

πξφζσπα πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ ή λα ζπλεξγαζζνχλ κε ηηο εηαηξίεο ηνπ εδαθίνπ α΄. 

 

2. Ζ επνπηηθή αξρή, πνπ ρνξήγεζε αξκνδίσο ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο, παξακέλεη 

αξκφδηα γηα ηελ αλαλέσζή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο εηαηξίαο ηεο ηειεπηαίαο 

απαζρφιεζεο ηνπ πξνζψπνπ, πνπ αηηείηαη ηελ αλαλέσζή ηνπ. 

 

3. Οη εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο δηελεξγνχληαη κε επζχλε 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή απφ θνηλνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

 

4. Οξίδεηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ, γηα 

ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ, γηα ηελ επνπηεία ηεο δηελέξγεηαο απηψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

5. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαζνξίδνληαη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο 

θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ε 

δπλαηφηεηα αλάζεζεο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ ή ησλ ζεκηλαξίσλ 

ζε άιινπο θνξείο, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 απφ 

αζθνπκέλνπο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη αλάθιεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο, ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο πνπ 

έρνπλ ρνξεγεζεί ή αλαγλσξηζζεί απφ άιιεο επνπηηθέο αξρέο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα.  
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6. Με θνηλή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: 

α) ζπγθξνηείηαη ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ, θαη νξίδεηαη ε ακνηβή ηεο, ε νπνία βαξχλεη 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176) 

β) θαζνξίδεηαη ε χιε ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, 

γ) θαζνξίδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 αλαθνξηθά κε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

απαζρνινχληαη ή ζπλεξγάδνληαη κε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη 

παξέρνπλ  ηηο ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαη 

δ) αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο ε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ή ησλ ζεκηλαξίσλ. 

 

 

Άξζξν 94 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηαθηηθόο έιεγρνο ΑΔΠΔΤ 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ ζπληάζζνπλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη 

εληφο δηκήλνπ απφ ηε ιήμε εθάζηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.  

 

2. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο αζθείηαη 

ζηηο ΑΔΠΔΤ απφ λφκηκν ειεγθηή. 

 

3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα 

απαηηεί απφ ηηο ΑΔΠΔΤ ηελ ππνβνιή θάζε ρξφλν έθζεζεο ησλ ηαθηηθψλ ειεγθηψλ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε επαξθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 θαη ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη` 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη ην πεξηερφκελν θαη ν 

ηξφπνο ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε ηερληθφ 

ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 

4. Οη θαηαρσξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, 

γίλνληαη ζην κεηξψν πνπ γίλνληαη νη θαηαρσξήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

 

Άξζξν 95 

Μεηαθνξά ζπκβάζεσλ παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ 

 

1. Πηζησηηθφ ίδξπκα ή ΑΔΠΔΤ πνπ έρεη απνθαζίζεη λα παχζεη λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο 

επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο, σο πξνο θάπνηα ή φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, 

(κεηαβηβάδνπζα επηρείξεζε) δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ΑΔΠΔΤ (αλάδνρνο επηρείξεζε), ηηο 

ζπκβάζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ κε πειάηεο ηνπ, σο πξνο φιεο ή 

θάπνηεο επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο επί θάπνησλ ή φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ (κεηαθνξά ππεξεζηψλ). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νη ελ ιφγσ επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο παξέρνληαη πιένλ 

απφ ηελ αλάδνρν επηρείξεζε σο πξνο ηνπο πειάηεο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, πνπ αθνξά ε κεηαβίβαζε, θαζψο επίζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, κεηαθέξνληαη θαη ηα ραξηνθπιάθηα (ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη κεηξεηά) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο πειάηεο πνπ αθνξά ε κεηαθνξά. ε πεξίπησζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
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κέζσλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε κεηαθνξά ηνπο δηελεξγείηαη κε ηελ αιιαγή 

ηνπ ρεηξηζηή ινγαξηαζκνχ ζην χζηεκα Απιψλ Σίηισλ (ΑΣ), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΣ. Απφ ηελ εκέξα κεηαθνξάο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ηε κεηαβηβάδνπζα 

επηρείξεζε ελψ ζηελ αλάδνρν επηρείξεζε πξνβάιινληαη αμηψζεηο γηα απαηηήζεηο πνπ 

γελλήζεθαλ κεηά ηελ εκέξα κεηαθνξάο. 

 

2. Γηα ηε κεηαθνξά ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεξείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

α. Με επζχλε ηεο αλαδφρνπ θαη ηεο κεηαβηβάδνπζαο επηρείξεζεο, ελεκεξψλεηαη ν πειάηεο, 

ηνλ νπνίν αθνξά ε κεηαθνξά, κε ηα κέζα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/565, γηα 

ηε δηελεξγνχκελε κεηαθνξά, ηηο επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ κεηαθέξνληαη 

θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα επί ησλ νπνίσλ ε αλάδνρνο επηρείξεζε ζα παξέρεη ππεξεζίεο. 

Ζ σο άλσ ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη θαη` ειάρηζην: αα) ηηο πιεξνθνξίεο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 24 εθφζνλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ αλάδνρν επηρείξεζε, πιελ ηεο πεξίπησζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ φξσλ πνπ δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή 

ζπκβαηηθή πξφβιεςε ζηε κεηαβηβαδφκελε ζχκβαζε, ββ) ην δηθαίσκα ηνπ πειάηε λα 

αληηηαρζεί ζηε κεηαθνξά, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αληηξξήζεσο ηνπ, γγ) ηνλ ηξφπν θαη 

ηελ πξνζεζκία άζθεζεο απηνχ, θαζψο θαη δδ) θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ 

νη πειάηεο ηεο κεηαβηβάδνπζαο επηρείξεζεο λα δηακνξθψζνπλ ηεθκεξησκέλε γλψκε γηα ηε 

κεηαθνξά. ηελ σο άλσ ελεκέξσζε αλαθέξεηαη επίζεο ππνρξεσηηθά θαη ε εκεξνκελία 

κεηαθνξάο, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β`. 

β. Δληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο ελεκέξσζεο ζηνπο πειάηεο 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε α` θάζε πειάηεο ηεο κεηαβηβάδνπζαο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο θαηά ηεο κεηαθνξάο. Ζ πξνβνιή αληηξξήζεσλ ζπλεπάγεηαη 

ηε κε κεηαθνξά ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο ζηελ αλάδνρν επηρείξεζε. 

γ. Ζ κεηαθνξά νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ιεπηνκεξνχο πξσηνθφιινπ παξάδνζεο θαη 

παξαιαβήο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ πειαηψλ (ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη κεηξεηά) ησλ 

νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κεηαβηβάδνληαη. Σν πξσηφθνιιν απηφ ππνγξάθεηαη αξκνδίσο απφ ηε 

κεηαβηβάδνπζα θαη ηελ αλάδνρν επηρείξεζε θαη θνηλνπνηείηαη, θαηά πεξίπησζε, ζηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ γηα αιιαγή ρεηξηζηή ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

πειαηψλ ή ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ινηπνχο ζεκαηνθχιαθεο γηα κεηαθνξά ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ ελ ιφγσ πειαηψλ. 

 

3. Ζ κεηαθνξά ηεο παξαγξάθνπ 1 δηελεξγείηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη θαησηέξσ 

πξνυπνζέζεηο: 

α. Έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2. 

β. Ζ αλάδνρνο επηρείξεζε έρεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα γηα ηελ παξνρή ησλ κεηαθεξφκελσλ 

επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

πνπ αθνξά ε κεηαθνξά. 

γ. Ο πειάηεο δελ έρεη πξνβάιιεη αληηξξήζεηο γηα ηε κεηαθνξά. 

 

4. Ζ κεηαθνξά νινθιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο, φπσο απηή 

αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε, ρσξίο πξφζζεηε ππνρξέσζε αλαγγειίαο. Σπρφλ 

κεηαβνιή ζην πξφζσπν ηεο κεηαβηβάδνπζαο επηρείξεζεο, ιφγσ επειεχζεσο απνηειεζκάησλ 

εηαηξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, δελ επεξεάδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο. 

 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζε ΑΔΠΔΤ ή πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηελ πεξίπησζε απφζρηζεο θιάδνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζην λ. 2166/1993 (Α`137), ην λ.δ. 1297/1972 (Α` 217) θαη ην λ. 2992/2002 (Α`54). 
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6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ΑΔΓΑΚ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4099/2012, ζηηο ΑΔΓΟΔΔ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4209/2013, θαζψο θαη ζηηο ΑΔΔΓ. 

 

7. Κάζε εηδηθφ ή ηερληθφ ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

 

Άξζξν 96 

Γηακεζνιάβεζε ζε ζπκκεηνρηθή ρξεκαηνδόηεζε 

 

1. Οη ΑΔΠΔΤ, νη ΑΔΓΟΔΔ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ πξνηίζεληαη λα δηαρεηξηζηνχλ  

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζθέξνληαη θηλεηέο αμίεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3401/2005 

γλσζηνπνηνχλ άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ πξφζεζή ηνπο απηή, ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηα ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε απηή ζηνηρεία θαη ηδίσο ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο κε 

ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δξαζηεξηφηεηα απηή, ην λέν νξγαλφγξακκα, ηα πξφζσπα πνπ ζα 

απαζρνινχληαη θαη ηα πξνζφληα ηνπο, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εθδνηψλ νη 

θηλεηέο αμίεο ησλ νπνίσλ ζα πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2. Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηά πεξίπησζε, κπνξεί λα αληηηαρζεί 

ζε απηή ηελ πξφζεζή ηνπο, εάλ θξίλεη φηη δελ πιεξνχληαη νη νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, κέζα ζε δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζηνηρείσλ. 

 

Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαηά πεξίπησζε, 

κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη παξαπάλσ νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ νη 

ΑΔΠΔΤ θαη νη ΑΔΓΟΔΔ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή. 

 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 24, νη ΑΔΠΔΤ, νη ΑΔΓΟΔΔ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζθέξνληαη θηλεηέο αμίεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3401/2005, πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ή 

ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξνζθνξέο απηέο, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

i. πιεξνθνξίεο γηα ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εθδφηε, 

ii. επηζθφπεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθδφηε, 

iii. πιεξνθνξίεο γηα πηζαλά επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ εθδφηε, 

iv. πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεηφρνπο / εηαίξνπο κε πνζνζηφ πάλσ απφ πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) θαη γηα ην θεθάιαην. Πεξηγξαθή θάζε γλσζηήο ζηνλ εθδφηε ζπκθσλίαο, ηεο νπνίαο ε 

εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά 

ζηνλ έιεγρν ηνπ εθδφηε, 

v. πιεξνθνξίεο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ εθδφηε, 

vi. πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ δηνίθεζεο, κεηφρσλ ηνπ 

εθδφηε θαη ΑΔΠΔΤ πνπ παξέρεη ηελ παξεπφκελε ππεξεζία ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ ηκήκαηνο Β 

ηνπ παξαξηήκαηνο Η, ΑΔΓΟΔΔ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 ηνπ λ. 4209/2013 ή πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο πνπ δηακεζνιαβεί, 

vii. πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν δεκνζίεπζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηνπ εθδφηε (π.ρ. ηζηνζειίδα ηνπ εθδφηε, ΓΔΜΖ, θ.η.ι.), 
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viii. πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξνζθνξάο (π.ρ. ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο ηεο 

πξνζθνξάο, παξάδνζε θηλεηψλ αμίσλ θ.α.), 

ix. πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ (ςήθνπ, πιεξνθφξεζεο) πνπ απνθηά ν επελδπηήο, 

ρ. δηαθξηηή παξάζεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εθδφηε, ηνλ 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη, 

xi. πξνεηδνπνίεζε φηη ε επέλδπζε δελ είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκε θαη ππάξρεη 

ελδερφκελν νιηθήο απψιεηαο θεθαιαίνπ, 

xii. παξάζεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, 

xiii. πξνεηδνπνίεζε φηη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο δελ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. 

Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο 

πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ γηα ηηο ΑΔΠΔΤ θαη ηηο ΑΔΓΟΔΔ ηεο παξνχζεο 

παξαγξάθνπ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, λα θαζνξίδνληαη ηα ηερληθά κέζα εθαξκνγήο ηνπο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 

Άξζξν 97 

Καηαξγνύκελεο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Απφ ηελ  έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-70 ηνπ λ. 

3606/2007.  

 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-70 ηνπ λ. 3606/2007, εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη γηα 

πξάμεηο θαη παξαιείςεηο πνπ έρνπλ ηειεζζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 

3. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3606/2007, λννχληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 600/2014. 

 

4. Οη πθηζηάκελεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ΑΔΠΔΤ ινγίδνληαη φηη έρνπλ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5  θαη, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, νθείινπλ λα 

πξνζαξκνζζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ έσο ηηο 3.1.2018. Οη πθηζηάκελεο θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο 

ινγίδνληαη φηη έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 87, θαη  εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη, νθείινπλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ έσο ηηο 3.1.2018. 

 

5. Οη γλσζηνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 31 έσο 33 ηνπ λ. 3606/2007, νη νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ινγίδνληαη σο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

άξζξσλ 34 έσο 35α.  

 

6. Ζ εηαηξία "Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ." θαη νη νξγαλσκέλεο αγνξέο αμηψλ θαη 

παξαγψγσλ ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξία "Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ." θαη νη νπνίεο 

έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3371/2005, θαζψο θαη ν Πνιπκεξήο 

Μεραληζκφο Γηαπξαγκάηεπζεο πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν  15 ηνπ λ. 

3606/2007, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 αληίζηνηρα, θαη, εθφζνλ 

απηφ απαηηείηαη, νθείινπλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ έσο ηηο 

3.1.2018. 
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7. Ζ Ζιεθηξνληθή Γεπηεξνγελήο Αγνξά Σίηισλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2515/1997 ( Α΄154) , ε 

νπνία έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 

3606/2007,  εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο ιήςεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1  

ηνπ άξζξνπ 44 θαη, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, νθείιεη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ έσο ηηο 3.1.2018. Δμαηξείηαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο  δηαρεηξηζηή αγνξάο, θαηά 

ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

 

8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο ν δηνξηζκφο ησλ 

πθηζηακέλσλ εθθαζαξηζηψλ ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ΑΔΠΔΤ, ελψ νη πθηζηάκελνη Δπφπηεο 

ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ΑΔΠΔΤ ινγίδνληαη σο Δηδηθνί Δθθαζαξηζηέο. Όπνπ ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία γίλεηαη αλαθνξά ζε «Δπφπηε ηεο εθθαζάξηζεο» ή «εθθαζαξηζηή» ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ΑΔΠΔΤ, λνείηαη εθεμήο ν Δηδηθφο Δθθαζαξηζηήο. Ο απεξρφκελνο εθθαζαξηζηήο 

παξαδίδεη ακειιεηί ζηνλ Δηδηθφ Δθθαζαξηζηή νηαδήπνηε έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία 

αθνξνχλ ηελ εηδηθή εθθαζάξηζε θαη βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο 

πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο σο πξνο ηηο ππνζέζεηο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο . Γηα ηα 

αλσηέξσ ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.  

 

9. Δθθξεκείο ππνζέζεηο γηα ηνλ δηνξηζκφ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην εθθαζαξηζηή ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή γηα ηελ θήξπμε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο πεξάησζεο ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, θαηαξγνχληαη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εθθξεκεί ζην αξκφδην δηθαζηήξην αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ ΑΚ γηα ην δηνξηζκφ 

εθθαζαξηζηή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, 

ν Δηδηθφο Δθθαζαξηζηήο πξνβαίλεη άκεζα ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ζηελ παξάγξαθν 11 

ηνπ άξζξνπ 22.  

 

10. Καηά παξέθθιηζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 90, νη 

ΑΔΠΔΤ πνπ θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, ζπληάζζνπλ 

κφλνλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ιήμεο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, , νη νπνίεο ειέγρνληαη 

λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζπλνδεχνληαη απφ απνινγηζκφ ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ 

ΜΔΩΝ 

ΣΜΉΜΑ Α 

 

Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

1) ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ ζρεηηθψλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, 

2) εθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, 

3) δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ, 

4) δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, 

5) επελδπηηθέο ζπκβνπιέο, 

6) αλαδνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε 

δέζκεπζε αλάιεςεο, 

7) ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο, 

8) ιεηηνπξγία ΠΜΓ, 

9) ιεηηνπξγία ΜΟΓ. 

ΣΜΉΜΑ B 

 

Παξεπφκελεο ππεξεζίεο: 

1) θχιαμε θαη δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκαηνθπιαθήο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ/παξερφκελσλ αζθαιεηψλ θαη κε εμαίξεζε ηελ πξφβιεςε θαη ηήξεζε 

ινγαξηαζκψλ αμηνγξάθσλ ζε αλψηαην επίπεδν (ππεξεζία θεληξηθήο δηαηήξεζεο),φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2 ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Καλνληζκνχ 909/2014, 

2) παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε επηρείξεζε πνπ παξέρεη ηελ 

πίζησζε ή ην δάλεην, 

3) παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ θιαδηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ, 

4) ππεξεζίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, 

5) έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο 

γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, 

6) ππεξεζίεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ αλαδνρή, 
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7) επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ηκήκα Α ή Β ηνπ παξαξηήκαηνο I ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα κέζα ησλ 

παξαγψγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα Γ ζεκεία 5), 6), 7) θαη 10) εθφζνλ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

ΣΜΉΜΑ Γ 

Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

1) θηλεηέο αμίεο, 

2) κέζα ρξεκαηαγνξάο, 

3) κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, 

4) ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο 

αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίσλ (forward-rate agreements) θαη άιιεο 

ζπκβάζεηο παξαγψγσλ ζρεηηδφκελεο κε θηλεηέο αμίεο, λνκίζκαηα, επηηφθηα ή απνδφζεηο, 

δηθαηψκαηα εθπνκπήο ή άιια κέζα παξαγψγσλ, ρξεκαηνπηζησηηθνχο δείθηεο ή άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά κεγέζε δεθηηθά εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή παξάδνζε ή κε ξεπζηά 

δηαζέζηκα, 

5) ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο 

αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards) θαη θάζε άιιε ζχκβαζε 

παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ πξέπεη λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά 

δηαζέζηκα ή κπνξνχλ λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη’ επηινγή ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, αιιά φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ 

επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, 

6) ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο 

αληαιιαγήο (swaps), θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε 

εκπνξεχκαηα, πνπ κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ κε θπζηθή παξάδνζε, εθφζνλ απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ΠΜΓ ή ΜΟΓ, κε εμαίξεζε ηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα ρνλδξηθήο ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ΜΟΓ 

θαη πξέπεη λα εθθαζαξίδνληαη κε θπζηθή παξάδνζε, 

7) ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο 

αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards) θαη θάζε άιιε ζχκβαζε 

παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ κε θπζηθή 

παξάδνζε, εθφζνλ δελ αλαθέξνληαη άιισο ζην ζεκείν 6) ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο θαη δελ 

πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

8) παξάγσγα κέζα γηα ηε κεηαθχιηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

9) ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο επί δηαθνξψλ (contracts for differences), 

10) ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζπκβάζεηο 

αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίνπ θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ 

κέζνπ ζρεηηδφκελε κε θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο, λαχινπο ή πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή άιιεο 

επίζεκεο νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο, πνπ πξέπεη λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα ή 

κπνξνχλ λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη’ επηινγή ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο 

φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
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δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο, δείθηεο θαη κέηξα, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην 

παξφλ ηκήκα, πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

φζνλ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ην θαηά πφζνλ είλαη αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά, ΜΟΓ ή ΠΜΓ, 

11) δηθαηψκαηα εθπνκπήο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κνλάδεο νηνπδήπνηε ηχπνπ πνπ πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2003/87/ΔΚ (χζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ). 

 

ΣΜΉΜΑ Γ 

Τπεξεζίεο αλαθνξάο δεδνκέλσλ 

1) Δ.ΜΖ.ΓΖ.Τ., 

2) δηαρείξηζε Π.Δ.ΓΔ.Τ., 

3) δηαρείξηζε Δ.ΜΖ.ΓΝΩ.Τ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΠΔΛΑΣΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΖΓΗΑ 

 

Δπαγγεικαηίαο πειάηεο είλαη ν πειάηεο πνπ δηαζέηεη ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ψζηε λα ιακβάλεη ηηο δηθέο ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα εθηηκά δεφλησο 

ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη. Γηα λα ζεσξεζεί επαγγεικαηίαο, ν πειάηεο πξέπεη λα πιεξνί 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

I.   ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΔΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΘΔΩΡΟΤΝΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζεσξνχληαη επαγγεικαηίεο γηα φιεο ηηο επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

1) νη νληφηεηεο πνπ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή λα ππφθεηληαη ζε 

ξπζκίζεηο γηα λα αζθήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ο θαησηέξσ 

θαηάινγνο ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο 

θαη αζθνχλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηηο αλαθεξφκελεο νληφηεηεο δξαζηεξηφηεηεο: νληφηεηεο 

πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα απφ έλα θξάηνο κέινο θαη’ εθαξκνγή νδεγίαο, νληφηεηεο πνπ έρνπλ 

ιάβεη άδεηα ή ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο θξάηνπο κέινπο ρσξίο αλαθνξά ζε νδεγία, θαη 

νληφηεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηξίηεο ρψξαο: 

α) πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

β) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, 

γ) άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππφθεηληαη ζε ξπζκίζεηο, 

δ) αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

ε) νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηνπο, 

ζη) ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη εηαηξείεο δηαρείξηζήο ηνπο, 

δ) δηαπξαγκαηεπηέο ζε ρξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ θαη ζπλαθψλ παξαγψγσλ, 

ε) ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζ) άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο, 

2) κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ δχν απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα κεγέζνπο, ζε βάζε 

επηκέξνπο εηαηξείαο: 

—   ζχλνιν ηζνινγηζκνχ: 20.000.000 επξψ 

—   θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ 

—   ίδηα θεθάιαηα: 2.000.000 επξψ, 

3) εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ην δεκφζην ρξένο ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θεληξηθέο ηξάπεδεο, 

δηεζλείο θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί, φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην ΓΝΣ, ε ΔΚΣ, ε ΔΣΔ 

θαη άιινη παξφκνηνη δηεζλείο νξγαληζκνί, 
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4) άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο ησλ νπνίσλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε επέλδπζε ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηελ ηηηινπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο. 

Οη αλσηέξσ νληφηεηεο ζεσξνχληαη επαγγεικαηίεο. Πξέπεη σζηφζν λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δεηνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ σο κε επαγγεικαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ κπνξνχλ 

λα δερζνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο. Αλ ν πειάηεο κηαο 

επηρείξεζεο επελδχζεσλ είλαη κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε 

επηρείξεζε επελδχζεσλ πξέπεη, πξηλ ηνπ παξάζρεη ππεξεζίεο, λα ηνλ ελεκεξψζεη φηη 

ζεσξείηαη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε επελδχζεσλ, επαγγεικαηίαο 

πειάηεο θαη φηη έηζη ζα αληηκεησπηζηεί, εθηφο αλ ε επηρείξεζε επελδχζεσλ θαη ν πειάηεο 

ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. Ζ επηρείξεζε επελδχζεσλ πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψζεη ηνλ 

πειάηε φηη κπνξεί λα δεηήζεη ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο γηα λα ηχρεη πςειφηεξεο 

πξνζηαζίαο. 

Ο πειάηεο πνπ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο πξέπεη λα δεηήζεη ν ίδηνο πςειφηεξν επίπεδν 

πξνζηαζίαο αλ ζεσξεί φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ή λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη. 

Σν πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ζα παξέρεηαη φηαλ ν πειάηεο πνπ ζεσξείηαη 

επαγγεικαηίαο ζπλάπηεη γξαπηή ζπκθσλία κε ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ φηη δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 

δενληνινγίαο ηεο επηρείξεζεο επελδχζεσλ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία δηεπθξηλίδεη αλ απηφ ηζρχεη 

γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή ζπλαιιαγέο ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε 

πξντφλησλ ή ζπλαιιαγψλ. 

 

II.   ΠΔΛΑΣΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ 

ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ 

II.1.   Κξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο 

Μπνξεί επίζεο λα επηηξαπεί ζε πειάηεο εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα I, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, ησλ αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ δήκσλ 

θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ηδησηψλ επελδπηψλ, λα παξαηηεζνχλ απφ κέξνο ηεο πξνζηαζίαο πνπ 

ηνπο παξέρνπλ νη θαλφλεο δενληνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ. 

Δπηηξέπεηαη ζπλεπψο ζηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ λα αληηκεησπίδνπλ νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο αλσηέξσ πειάηεο σο επαγγεικαηία, εθφζνλ ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Οη ελ ιφγσ πειάηεο δελ ζεσξείηαη σζηφζν φηη έρνπλ γλψζε ηεο 

αγνξάο θαη πείξα ζπγθξίζηκε κε εθείλε ησλ πειαηψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην ηκήκα I. 

Ζ παξαίηεζε απφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο ζεσξείηαη φηη ηζρχεη κφλν αλ κηα 

θαηάιιειε αμηνιφγεζε ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ πειάηε 

επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ λα πεηζηεί ζε εχινγν βαζκφ φηη, ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο θχζεο ησλ ζρεδηαδφκελσλ ζπλαιιαγψλ ή ππεξεζηψλ, ν πειάηεο είλαη ηθαλφο λα ιάβεη 

κφλνο ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηέο ελέρνπλ. 

Σα ηεζη θαηαιιειφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο δηεπζπληέο 

νληνηήησλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ησλ νδεγηψλ γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παξάδεηγκα ηέηνηαο αμηνιφγεζεο εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε κηθξήο νληφηεηαο, ην πξφζσπν πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ 

αμηνιφγεζεο είλαη ην πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο. 
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Καηά ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε πιεξνχληαη δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

—ν πειάηεο πξαγκαηνπνίεζε θαηά κέζν φξν 10 ζπλαιιαγέο επαξθνχο φγθνπ αλά ηξίκελν 

ζηε ζρεηηθή αγνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ηξηκήλσλ, 

—ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ πειάηε, νξηδφκελνπ σο 

θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ππεξβαίλεη ηηο 500.000 επξψ, 

—ν πειάηεο θαηέρεη ή θαηείρε επί έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή ζέζε ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ε νπνία απαηηεί γλψζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ ζπλαιιαγψλ ή 

ππεξεζηψλ. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πείξαο 

θαη ησλ γλψζεσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δεηνχλ λα ππαρζνχλ 

ζην θαζεζηψο ησλ επαγγεικαηηθψλ πειαηψλ. Σα θξηηήξηα απηά κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά 

ή επηπξφζζεηα ζε ζρέζε κε εθείλα ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ. 

II.2.   Γηαδηθαζία 

Οη ελ ιφγσ πειάηεο κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο 

κφλν κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

—νη πειάηεο γλσζηνπνηνχλ γξαπηψο ζηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

αληηκεησπηζηνχλ σο πειάηεο επαγγεικαηίεο, είηε γεληθά, είηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

επελδπηηθή ππεξεζία ή ζπλαιιαγή, είηε γηα έλα είδνο ζπλαιιαγψλ ή πξντφλησλ, 

—ε επηρείξεζε επελδχζεσλ ηνπο απνζηέιιεη γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηελ νπνία δηεπθξηλίδεη 

ζαθψο ηηο πξνζηαζίεο θαη ηα δηθαηψκαηα απνδεκίσζεο πνπ ελδέρεηαη λα απνιέζνπλ, 

—νη πειάηεο δειψλνπλ γξαπηψο, ζε έγγξαθν ρσξηζηφ απφ ηε ζχκβαζε, φηη έρνπλ επίγλσζε 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε απψιεηα απηψλ ησλ πξνζηαζηψλ. 

Πξηλ απνθαζίζεη λα δερζεί ηελ παξαίηεζε απφ ηελ πξνζηαζία απηή, ε επηρείξεζε 

επελδχζεσλ πξέπεη λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα λα βεβαησζεί φηη ν πειάηεο πνπ 

επηζπκεί λα αληηκεησπηζηεί σο επαγγεικαηίαο πειάηεο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ηκήκα II.1. 

Ωζηφζν, αλ νη πειάηεο έρνπλ ήδε ηαμηλνκεζεί σο επαγγεικαηίεο κε θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο 

αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα αλσηέξσ, δελ ππάξρεη πξφζεζε νη ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ λα επεξεαζηνχλ απφ ελδερφκελνπο λένπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην παξφλ παξάξηεκα. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηαμηλνκνχλ ηνπο πειάηεο κε εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο  

πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εγγξάθσο. Οη επαγγεικαηίεο πειάηεο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ 

επηρείξεζε επελδχζεσλ θάζε κεηαβνιή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Αλ ε 

επηρείξεζε επελδχζεσλ δηαπηζηψζεη φηη έλαο πειάηεο δελ πιεξνί πιένλ ηνπο φξνπο βάζεη ησλ 

νπνίσλ αληηκεησπίζηεθε σο επαγγεικαηίαο πειάηεο, ε επηρείξεζε επελδχζεσλ ιακβάλεη 

θαηάιιεια κέηξα. 

 

 


