ΣΧΕΔΙΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ
ζηο ζσέδιο νόμος πεπί Οπγανιζμών Δναλλακηικών Δπενδύζεων (ΟΔΔ) με μοπθή
αμοιβαίος κεθαλαίος.
Α. ΓΔΝΙΚΑ
Με ην λ. 4209/2013 ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε Οδεγία 2011/61/ΔΔ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ινπλίνπ 2011 (ΔΔ L
174/1.7.2011) ζρεηηθά κε ηνπο δηαρεηξηζηέο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ
(ΓΟΔΔ). Με ην λφκν απηφ δηακνξθψζεθε έλα ελαξκνληζκέλν ξπζκηζηηθφ θαη
επνπηηθφ πιαίζην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΓΟΔΔ, ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ
κέζσ ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ απαηηήζεσλ
πνπ πξέπεη πιένλ λα ηεξνχλ νη ΓΟΔΔ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηαρσξηζκνχ
ησλ ιεηηνπξγηψλ θχιαμεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ ζεκαηνθχιαθα. ην
παξφλ πξνβιέπνληαη νη εηδηθνί φξνη γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΔΔ πνπ
κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη νη ΓΟΔΔ, πέξαλ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ηδίσο ησλ ΑΚΔ
θαη ησλ ΔΚΔ, ησλ ΑΔΔΥ θαη ΑΔΔΑΠ.
Όπσο επηζεκαίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αιιά θαη ππνζηεξηθηηθνί ζεζκνί φπσο ε
European Systemic Risk Board (ESRB) θαη ην πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξφηεηαο, ε κε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα έρεη πιενλεθηήκαηα σο
ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Απηφ, φπσο
επηζεκαίλεηαη, ζήκεξα επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ΟΔΔ, κεηαμχ άιισλ,
ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ δειαδή ζηηο εθδφζεηο κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ,
εηζεγκέλσλ ή κε θαη αθηλήησλ., εηο
ηφρνο ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
ηεο ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία
ΟΔΔ ζηελ Διιάδα κε ηε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηα πξφηππα θαη άιισλ
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
Δηδηθφηεξα, ζε ζπλέρεηα ησλ πθηζηακέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ.4209/2013 γηα ηνπο
δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ ην παξφλ λνκνζρέδην ξπζκίδεη ελ γέλεη ηνπο ΟΔΔ σο πξνο ηα
ζέκαηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζή ηνπο. ε ή κε εηζεγκέλσλ, θαη
αθηλήησλ..

Β. ΔΙΓΙΚΟΤΔΡΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ
Άπθπο 1
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Σν άξζξν 1 νξίδεη ζηελ παξάγξαθν 1 φηη ν Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ
(ΟΔΔ) ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 πεξ. (α) ηνπ λ. 4209/2013 κε θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηελ
Διιάδα ζπζηήλεηαη κε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ. Ωο ΟΔΔ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξ.1 πεξ. (α) ηνπ λ. 4209/2013,
νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ
επελδπηηθψλ ηνπ ηκεκάησλ, ν νπνίνο: αα) ζπγθεληξψλεη θεθάιαηα απφ επελδπηέο κε
ζθνπφ ηελ επέλδπζή ηνπο ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλε πνιηηηθή πξνο φθεινο ησλ ελ
ιφγσ επελδπηψλ θαη ββ) δελ ρξεηάδεηαη άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.
4099/2012 ή ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2009/65/ΔΚ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα
λνκνζεηηθή ξχζκηζε ησλ ΟΔΔ κε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2992/2002 θαη ησλ άξζξσλ 1-20 ηνπ λ. 2778/1999, κε ηηο νπνίεο
ξπζκίδνληαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (ΑΚΔ) θαη ηα
ακνηβαία θεθάιαηα ζε αθίλεηε πεξηνπζία αληίζηνηρα, σο πξνο ηα νπνία
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο πνπ ηα δηέπνπλ. ηελ παξάγξαθν 2
νξίδεηαη φηη ν ΟΔΔ είλαη νκάδα πεξηνπζίαο πνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαρείξηζεο
πξνο φθεινο ησλ κεξηδηνχρσλ θαη κπνξεί λα απνηειείηαη απφ θηλεηέο αμίεο
ελζψκαηεο ή άπιεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο (ηε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4099/2012, εηαηξηθά κεξίδηα, κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, κεηξεηά,
αθίλεηα ή άιια ζπλαθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα νπνία
επελδχεη ν ΟΔΔ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ, είλαη ζχκθσλα κε ηνλ
επελδπηηθφ ζθνπφ ηνπ, απαιιαγκέλα θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ θαη πιεξνχλ ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
α) δελ ελερπξηάδνληαη παξά κφλν ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
ΟΔΔ,
β) ππφθεηληαη ζε αμηφπηζηε θαη αθξηβή απνηίκεζε ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014,
γ) ε ξεπζηφηεηά ηνπο επηηξέπεη ζηνλ ΟΔΔ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ πνιηηηθή εμαγνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ.
ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξφληνο
αλήθνπλ εμ αδηαηξέηνπ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κεξηδηνχρνπο, ελψ κε ηελ
παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη φηη ε πεξηνπζία ηνπ Ο.Δ.Δ. ή θάζε επελδπηηθνχ ηκήκαηνο
απηνχ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, δηαηξείηαη ζε ίζεο αμίαο νλνκαζηηθά κεξίδηα ή
νλνκαζηηθά θιάζκαηα κεξηδίσλ.
Με ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ξπζκίδνληαη ε εθπξνζψπεζε ησλ κεξηδηνχρσλ θαη ε
έθηαζε ηεο επζχλεο ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΔΔ ε νπνία
πεξηνξίδεηαη ζηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφλ. Καζίζηαηαη επίζεο ζαθέο φηη
νη κεξηδηνχρνη δελ επζχλνληαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ
ζεκαηνθχιαθα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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ηελ παξάγξαθν 7 πξνβιέπεηαη φηη έλαο ΟΔΔ κπνξεί λα ζπζηήλεηαη γηα νξηζκέλε ή
αφξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 8 πξνβιέπεηαη φηη ΟΔΔ κπνξεί λα
είλαη είηε αλνηθηνχ είηε θιεηζηνχ ηχπνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 9 νξίδεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΟΔΔ βξίζθεηαη ππνρξεσηηθά
ζηελ Διιάδα, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 10 πξνβιέπεηαη φηη ε νλνκαζία ηνπ ΟΔΔ ηνπ
παξφληνο λφκνπ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηνλ πξνζδηνξηζηηθφ φξν «νξγαληζκφο
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ» ή «ΟΔΔ».
Δμππαθνχεηαη φηη ην παξφλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ ππνζηεξίδεη ηελ ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ζηελ Διιάδα Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ πνπ δχλαληαη λα
ρνξεγνχλ δάλεηα (loan originating funds) θαζψο δελ ξπζκίδεη ηέηνηνπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηα.
Άπθπο 2
Δπενδςηικοί πεπιοπιζμοί
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηίζεληαη επελδπηηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηνλ ΟΔΔ.
πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε άλσ ηνπ 20% ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ ίδηνπ
εθδφηε, ελψ ζηελ πεξίπησζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία, απαγνξεχεηαη ε
ηνπνζέηεζε άλσ ηνπ 20 % ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε αθίλεηα.
Με ηελ παξάγξαθν 2 κε απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Γ
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα νξίδεη θαηεγνξίεο ΟΔΔ κε
βάζε ηνλ επελδπηηθφ ηνπο ζθνπφ θαη λα πξνβιέπεη πξφζζεηνπο επελδπηηθνχο
πεξηνξηζκνχο γηα ηνπο ΟΔΔ ηνπ λφκνπ απηνχ αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα
νπνία επελδχνπλ θαη ηνπο επελδπηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη.

Άπθπο 3
Δπενδςηικά ημήμαηα
Με ην άξζξν 3 πξνβιέπεηαη φηη ν ΟΔΔ κπνξεί λα ζπζηαζεί κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
επελδπηηθά ηκήκαηα, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ αδεηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5,
ζεσξείηαη σο απηνηειήο ΟΔΔ
θαη
αληηζηνηρεί ζε μερσξηζηφ ηκήκα ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ. Πεξαηηέξσ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα
εθδηδφκελα κεξίδηα, ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηνπ ΟΔΔ ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο επελδπηηθψλ ηκεκάησλ
θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεξηδηνχρσλ. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο έλα επελδπηηθφ ηκήκα ΟΔΔ κπνξεί λα επελδχεη ζε άιιν
ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ. Σέινο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα απηνηεινχο ιχζεο θαη
ξεπζηνπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ηκήκαηνο ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηε ιχζε θαη
ξεπζηνπνίεζε άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ, ελψ νξίδεηαη φηη ηπρφλ αλάθιεζε ηεο
άδεηαο ζχζηαζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ απφ ηελ
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Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζχζηαζεο ησλ
ππνινίπσλ ηκεκάησλ απηνχ.

Άπθπο 4
Γιασείπιζη ΟΔΔ
ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 πξνβιέπεηαη φηη δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ πξέπεη λα
είλαη ππνρξεσηηθά ΑΔΓΟΔΔ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ηνπ λ.
4209/2013 ή ΓΟΔΔ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Μέξνπο Α΄ ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ.
εκεηψλεηαη φηη ΓΟΔΔ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Μέξνπο Α΄ ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ, έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο
ΟΔΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ εθφζνλ ηεξήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
33 ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ.
ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη δηα παξαπνκπήο ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4209/2013 ην ηη πεξηιακβάλεη ε δηαρείξηζε ΟΔΔ, δειαδή
ηνπιάρηζηνλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ (ήηνη δηαρείξηζε
ραξηνθπιαθίνπ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ) θαη επηπξνζζέησο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
δηνίθεζεο ΟΔΔ, δηαθήκηζεο θαη εκπνξηθήο πξνψζεζεο ηνπ ΟΔΔ θαη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ αθνξνχλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ.
Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη φηη ν δηαρεηξηζηήο δελ επηηξέπεηαη λα
παξαηηεζεί απφ ηε δηαρείξηζε ΟΔΔ ηνπ παξφληνο παξά κφλν εάλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ε αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΔ απφ άιινλ
δηαρεηξηζηή θαη φηη ν λένο δηαρεηξηζηήο ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ παξαηηεζέληνο δηαρεηξηζηή. Παξαηηεζείο θαη λένο δηαρεηξηζηήο
επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξαηηεζέληνο έλαληη ηνπ ΟΔΔ
κέρξη ην ρξφλν αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ απφ ηνλ λέν δηαρεηξηζηή.

Άπθπο 5
Αδειοδόηηζη ΟΔΔ
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ζχζηαζε ΟΔΔ ηνπ
παξφληνο λφκνπ απαηηείηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Με ηελ παξάγξαθν
2 ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο απφ δηαρεηξηζηή πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο ΟΔΔ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηαμχ άιισλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο
ΟΔΔ είλαη λα αλέξρεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ ηνπιάρηζηνλ ζε
1.000.000 επξψ.
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Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ άξζξνπ 4 ζπκκνξθψλεηαη πξνο
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη νπνίεο δηέπνπλ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΔΔ κε
κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη δελ αδεηνδνηείηαη ΟΔΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ ρσξίο
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ σο πξνο ηε λνκηκφηεηα απηνχ, ηνπ
ζεκαηνθχιαθά ηνπ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ ρνξεγεί άδεηα ζχζηαζεο ΟΔΔ ηνπ παξφληνο εάλ: α)
δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4, β) ν
ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ΟΔΔ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ηνπ λ. 4209/2013 ή / θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 231/2013, γ) ηα πξφζσπα πνπ
πξαγκαηηθά δηεμάγνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ δηαρεηξηζηή δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
αμηνπηζηία θαη επαξθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε ζρέζε κε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ ππφ ζχζηαζε ΟΔΔ, δ) ν
θαλνληζκφο ηνπ ΟΔΔ δελ επηηξέπεη ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ζηελ Διιάδα, ε) ν
θαλνληζκφο ηνπ ΟΔΔ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6.
Με ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη φηη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο
άδεηαο ζχζηαζεο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο βεβαίσζε ηνπ
ζεκαηνθχιαθα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρηθνχ ελεξγεηηθνχ
ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. Δάλ απφ ηελ σο άλσ βεβαίσζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα
πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαιπθζεί ην ζχλνιν ηνπ αξρηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ, ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί ηελ άδεηα ζχζηαζεο ηνπ ΟΔΔ.
Σέινο κε ηελ παξάγξαθν 7 νξίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε θαη ε δηαθήκηζε
ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο
ηνπ ΟΔΔ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.

Άπθπο 6
Κανονιζμόρ ΟΔΔ
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 νξίδεηαη φηη ν θαλνληζκφο ηνπ ΟΔΔ ηνπ λφκνπ
απηνχ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ην
ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ.
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ
θαλνληζκνχ ηνπ ΟΔΔ.
ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη φηη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΟΔΔ ηνπ
παξφληνο εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ελψ ζηελ παξάγξαθν 4
νξίδεηαη φηη νη κεξηδηνχρνη ελεκεξψλνληαη άκεζα κε ζηαζεξφ κέζν γηα θάζε
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΟΔΔ ηνπ λφκνπ απηνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο
δεζκεχνπλ ηνπο κεξηδηνχρνπο νη νπνίνη σζηφζν δηθαηνχληαη, εθφζνλ δελ ζπκθσλνχλ
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κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, λα εμαγνξάζνπλ ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ εληφο ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε, κε βάζε ηνπο φξνπο εμαγνξάο πνπ ίζρπαλ
πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε κε ιακβαλνκέλεο ππφςε ζηελ πεξίπησζε απηή, ηεο
θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αλαγξάθεηαη
ζηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε.

Άπθπο 7
Γιάθεζη μεπιδίων ΟΔΔ
ην άξζξν 7 δίδεηαη νξηζκφο ηεο δηάζεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ θαη πεξηγξάθεηαη ε
δηαδηθαζία δηάζεζεο. Δπηπιένλ νξίδεηαη φηη επηηξέπεηαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ ηνπ
παξφληνο λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδνληαη ζε επαγγεικαηίεο
επελδπηέο θαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4209/2013 ζηελ Διιάδα. ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη ηα
πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα ΟΔΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη
επελδπηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο
ζηνλ ΟΔΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΟΔΔ.
ηελ παξάγξαθν 9 πξνβιέπεηαη φηη ηα κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ
κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη άκεζα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή έκκεζα απφ πξφζσπα
ζηα νπνία ν δηαρεηξηζηήο έρεη αλαζέζεη κε ζχκβαζε εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηε δηάζεζε
ησλ κεξηδίσλ. Πξφζσπα ζηα νπνία ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε δηάζεζε
κεξηδίσλ ΟΔΔ είλαη κφλν ΑΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤ κε ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα,
πηζησηηθά ηδξχκαηα, ΑΔΔΓ θαη ΑΔΓΟΔΔ ή ΓΟΔΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Διιάδα κε δηαβαηήξην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Α΄ (άξζξα 1-53) ηνπ λ. 4209/2013.
ηελ παξάγξαθν 10 δίλεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα
ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ
ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο θαζψο θαη ηερληθά ζέκαηα
θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άπθπο 8
Δξαγοπά και αναζηολή εξαγοπάρ μεπιδίων ΟΔΔ
Σν άξζξν 8 ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ ΟΔΔ θαη ηελ αλαζηνιή
εμαγνξάο ηνπο. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ε αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ
θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ
θαλνληζκφ ηνπ ΟΔΔ. ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλαζηνιήο ηεο
εμαγνξάο κεξηδίσλ ΟΔΔ είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ζρεηηθή άδεηα ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
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Άπθπο 9
Γέζμεςζη απόκηηζηρ μεπιδίων ΟΔΔ
ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ΟΔΔ θιεηζηνχ ηχπνπ κπνξεί λα
πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΟΔΔ φηη νη επελδπηέο δελ απνθηνχλ εμαξρήο ηα
κεξίδηα, νχηε θαηαβάιινπλ εμαξρήο ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ, αιιά
δεζκεχνληαη ζπκβαηηθά λα απνθηνχλ ηα κεξίδηα θαη λα θαηαβάιινπλ ηελ ηηκή
δηάζεζήο ηνπο ζηαδηαθά, φπνηε ηνπο δεηείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαηά ηνπο
φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ΟΔΔ, θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7. ε θάζε πεξίπησζε, ην αξρηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ ΟΔΔ ηνπ
παξφληνο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηεο πεξίπησζεο (ε) ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 5, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5.
ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη φηη νη ζπλέπεηεο ηεο ηπρφλ αζέηεζεο απφ επελδπηή
ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα απνθηήζεη κεξίδηα θαη λα θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν ηίκεκα ζα
πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΟΔΔ, ελψ ζηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ απηνχ νη επελδπηηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ππνινγίδνληαη
επί ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ θαη ηνπ πνζνχ πνπ ππνρξενχληαη λα
θαηαβάιινπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, νη επελδπηέο.

Άπθπο 10
Μηηπώο μεπιδιούσων ΟΔΔ, βεβαιώζειρ, μεηαβίβαζη, ενεσςπίαζη
Σν άξζξν 10 πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή Μεηξψνπ Μεξηδηνχρσλ ζην
νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα κεξίδηα θαη νη δηθαηνχρνη απηψλ θαη πξνβιέπεηαη ην
ειάρηζην πεξηερφκελν απηνχ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή,
θαηφπηλ αηηήζεσο κεξηδηνχρνπ ή ζπλδηθαηνχρνπ κεξηδίσλ, βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο ή
εμαγνξάο ζηνλ ΟΔΔ. Οκνίσο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε βεβαίσζεο, θαηφπηλ αηηήζεσο
κεξηδηνχρνπ θαη ελερπξνχρνπ δαλεηζηή ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξηζε ελερπξίαζεο
κεξηδίσλ ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ. Οξίδεηαη επίζεο φηη ε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ
ΟΔΔ επηηξέπεηαη κφλν κεηαμχ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ.

Άπθπο 11
Αποηίμηζη
ην άξζξν 11 πξνβιέπεηαη φηη ε απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014,
εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 19 ηνπ λ. 4209/2013.
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Άπθπο 12
Λύζη ΟΔΔ
ην άξζξν 12 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε ηνπ ΟΔΔ. ηελ παξάγξαθν 1
αλαθέξνληαη νη ιφγνη ιχζεο ηνπ ΟΔΔ θαη ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ηε ιχζε
ηνπ ΟΔΔ αθνινπζεί ε δηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΟΔΔ. Πξνβιέπεηαη ηέινο ζηελ παξάγξαθν 3 φηη ε
ιχζε ΟΔΔ θαη ν ιφγνο απηήο γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζηνπο κεξηδηνχρνπο απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή.

Άπθπο 13
Ανάκληζη άδειαρ ζύζηαζηρ ΟΔΔ
Σν άξζξν 13 πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζεο ΟΔΔ απφ
ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ηε ζρεηηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηε
γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο πεξί αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζεο ηνπ ΟΔΔ ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δηαηίζεληαη ηα κεξίδηα
ηνπ ΟΔΔ.

Άπθπο 14
Γιασείπιζη κινδύνων και πεςζηόηηηαρ
Σν άξζξν 14 πξνβιέπεη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αλαγλψξηζε, κέηξεζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε
φισλ ησλ θηλδχλσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΟΔΔ, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 4209/2013 θαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ)
231/2013. Ο δηαρεηξηζηήο νξίδεη αλψηαην επίπεδν κφριεπζεο γηα θάζε ΟΔΔ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 150% ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ εθαξκφδεη
θαηάιιειν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ζπλέπεηα κεηαμχ
ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο
εμαγνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ 4209/2013 θαη ζηνλ
Καλνληζκφ (ΔΔ) 231/2013.

Άπθπο 15
Σύγκποςζη Σςμθεπόνηων μεηαξύ διασειπιζηή και Ο.Δ.Δ.
Σν άξζξν 15 αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ λα ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ λ. 4209/2013 θαη
ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 231/2013, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηνπ ηδίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή
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νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε απηφλ κε ζρέζε ειέγρνπ, θαη
ηνπ ΟΔΔ ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη απηφο ή ησλ επελδπηψλ απηνχ ηνπ ΟΔΔ.
Άπθπο 16
Θεμαηοθύλακαρ
Σν άξζξν 16 αλαθέξεηαη ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ θαη δηα παξαπνκπήο ζην
άξζξν 21 παξ.1 θαη 2 ηνπ λ. 4209/2013 ζηελ ππνρξέσζε ηνπ δηαρεηξηζηή λα
δηαζθαιίδεη φηη δηνξίδεηαη θαη πθίζηαηαη ζε δηαξθή βάζε έλαο κφλν ζεκαηνθχιαθαο
γηα ηνλ ΟΔΔ, ν δε δηνξηζκφο ηνπ απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζχκβαζε. Γηεπθξηλίδεηαη
ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη θαζνξίδνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ
κπνξνχλ λα δηνξηζζνχλ σο ζεκαηνθχιαθεο. Καηά ηα ινηπά πξνβιέπεηαη φηη
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ζεκαηνθπιαθήο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7-18 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4209/2013 θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 231/2013.
Ρπζκίδεηαη ηέινο ε δηαδηθαζία παξαίηεζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα δεηά απφ ην δηαρεηξηζηή ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα.
Άπθπο 17
Απαιηήζειρ διαθάνειαρ
ην άξζξν 17 πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη εηήζηαο έθζεζεο
ηνπ ΟΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. Η εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ θαηαξηίδεηαη,
ειέγρεηαη, θαη δεκνζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4308/2015, ζην
άξζξν 22 ηνπ λ. 4209/2013 ή θαη ζην άξζξν 29 ηνπ λ. 4209/2013 εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε θαη παξέρεηαη ζηνπο επελδπηέο κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ λ. 4209/2013. Η εηήζηα έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Σν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξφληνο πεξηέρεη
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 4209/2013.
Άπθπο 18
Απμόδια απσή και εξοςζίερ αςηήρ
Σν άξζξν 18 ξεηά νξίδεη σο αξκφδηα αξρή γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη νξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο
αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζην πιαίζην απηφ.
Άπθπο 19
Γιοικηηικέρ Κςπώζειρ
ην άξζξν 19 πξνβιέπεηαη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα επηβάιιεη ζε
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
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επίπιεμε ή πξφζηηκν χςνπο απφ ρίιηα (1.000) επξψ κέρξη ηξία εθαηνκκχξηα
(3.000.000) επξψ ή ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ ηπρφλ νθέινπο πνπ απεθφκηζε ν
παξαβάηεο, ελψ πεξηγξάθνληαη θαη ελδεηθηηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ θπξψζεσλ.
Άπθπο 20
Φοπολογικέρ διαηάξειρ
ην άξζξν 20 πεξηέρνληαη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνβιέπεηαη φηη ζηνπο ΟΔΔ
ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 21-23 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ. 2992/2002.
Άπθπο 21
ην άξζξν 21 πξνβιέπεηαη ξεηά φηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνπλ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2992/2002.
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