ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ (ΟΔΔ) ΜΔ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
Άπθπο 1
1.Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2992/2002 θαη ησλ άξζξσλ
1-20 ηνπ λ. 2778/1999, ν ΟΔΔ ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 πεξ. (α) ηνπ λ. 4209/2013 κε
θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηελ Διιάδα ζπζηήλεηαη κε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.
2. Ο ΟΔΔ πνπ έρεη ηε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη νκάδα πεξηνπζίαο πνπ
απνηειεί αληηθείκελν δηαρείξηζεο πξνο όθεινο ησλ κεξηδηνύρσλ θαη κπνξεί λα
απνηειείηαη από θηλεηέο αμίεο ελζώκαηεο ή άπιεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο
(ηε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4099/2012, εηαηξηθά κεξίδηα, ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ λ. 4514/2018 , κεηξεηά,
αθίλεηε πεξηνπζία θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2778/1999
θαζώο θαη άιια ζπλαθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα νπνία
επελδύεη ν ΟΔΔ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό ηνπ, είλαη ζύκθσλα κε ηνλ
επελδπηηθό ζθνπό ηνπ, απαιιαγκέλα θάζε είδνπο επηβαξύλζεσλ θαη πιεξνύλ ηηο εμήο
πξνϋπνζέζεηο:
α) δελ ελερπξηάδνληαη παξά κόλν ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο
ηνπ ΟΔΔ,
β) ππόθεηληαη ζε αμηόπηζηε θαη αθξηβή απνηίκεζε ε νπνία δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014,
γ) ε ξεπζηόηεηά ηνπο επηηξέπεη ζηνλ ΟΔΔ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ πνιηηηθή εμαγνξώλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ.
3.Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ αλήθνπλ εμ αδηαηξέηνπ ζε
πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο κεξηδηνύρνπο.
4. Η πεξηνπζία ηνπ Ο.Δ.Δ. ηνπ παξόληνο λόκνπ ή θάζε επελδπηηθνύ ηκήκαηνο
απηνύ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, δηαηξείηαη ζε ίζεο αμίαο νλνκαζηηθά κεξίδηα ή
νλνκαζηηθά θιάζκαηα κεξηδίσλ.
5. Ο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ απνηειεί λνκηθό πξόζσπν θαη νη κεξηδηνύρνη ηνπ
εθπξνζσπνύληαη δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο απνθιεηζηηθά από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ, σο
πξνο ηηο έλλνκεο ζρέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαρείξηζή ηνπ θαη ηα δηθαηώκαηά
ηνπο επί ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ.
6. Οη κεξηδηνύρνη δελ επζύλνληαη γηα ππνρξεώζεηο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ
πέξαλ ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηό. Οη κεξηδηνύρνη δελ επζύλνληαη γηα
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθύιαθα θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο.
7.Ο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ ζπληζηάηαη γηα νξηζκέλε ή αόξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα.
8.Ο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ κπνξεί λα ζπζηήλεηαη:
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α) σο ΟΔΔ αλνηθηνύ ηύπνπ, εθόζνλ ηα κεξίδηα ηνπ δύλαληαη λα εμαγνξάδνληαη πξηλ
από ηελ έλαξμε ηεο ξεπζηνπνίεζεο ή εθθαζάξηζεο ηνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζε βάξνο
ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζπρλόηεηα
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ ΟΔΔ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
6, θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο νπνηνπδήπνηε από ηνπο κεξηδηνύρνπο ηνπ ΟΔΔ, ή
β) σο ΟΔΔ θιεηζηνύ ηύπνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
9. Η εγθαηάζηαζε ηνπ Ο.Δ.Δ. ηνπ παξόληνο λόκνπ βξίζθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ
Διιάδα.
10. Η νλνκαζία ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζηηθό
όξν «νξγαληζκόο ελαιιαθηηθώλ επελδύζεσλ» ή «ΟΔΔ».
Άπθπο 2
Δπενδςηικοί πεπιοπιζμοί
1. Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε άλσ ηνπ 20% ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο
λόκνπ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ ίδηνπ εθδόηε. Σηελ πεξίπησζε επελδύζεσλ ζε
αθίλεηε πεξηνπζία, απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε άλσ ηνπ 20% ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ζε
αθίλεηα.
2. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο), ε Δπηηξνπή δύλαηαη λα νξίδεη θαηεγνξίεο ΟΔΔ ηνπ
παξόληνο λόκνπ κε βάζε ηνλ επελδπηηθό ηνπο ζθνπό θαη ηε δηάξζξσζε ησλ
επελδύζεσλ ηνπο θαη λα πξνβιέπεη πξόζζεηνπο επελδπηηθνύο πεξηνξηζκνύο γηα ηνπο
ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ αλάινγα κε ηε θύζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία επελδύνπλ
θαη ηνπο επελδπηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη.

Άπθπο 3
Δπενδςηικά ημήμαηα
1. ΟΔΔ ηνπ παξόληνο κπνξεί λα ζπζηαζεί κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο επελδπηηθά
ηκήκαηα, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ αδεηνδνηείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5, ζεσξείηαη
σο απηνηειήο ΟΔΔ θαη αληηζηνηρεί ζε μερσξηζηό ηκήκα ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ηνπ ΟΔΔ.
2. Κάζε επελδπηηθό ηκήκα ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο εθδίδεη κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνύλ
ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Η αμία ησλ
κεξηδίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη αλά επελδπηηθό ηκήκα.
3.Ο θαλνληζκόο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνξά ζε πεξίπησζε
ιεηηνπξγίαο πεξηζζόηεξσλ επελδπηηθώλ ηκεκάησλ. Τν πιεξνθνξηαθό πιηθό ηνπ
άξζξνπ 17 πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο θάζε επελδπηηθνύ
ηκήκαηνο.
4.Τα δηθαηώκαηα ησλ κεξηδηνύρσλ ελόο επελδπηηθνύ ηκήκαηνο πεξηνξίδνληαη ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηνύ ηνπ επελδπηηθνύ ηκήκαηνο.
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5.Έλα επελδπηηθό ηκήκα ΟΔΔ ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ κπνξεί λα επελδύεη ζε άιιν
ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ, εθόζνλ πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α) ην άιιν ηκήκα ζην νπνίν επελδύεη έλα επελδπηηθό ηκήκα, δελ επηηξέπεηαη λα
επελδύεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζην επελδπηηθό απηό ηκήκα πνπ έρεη πξνβεί ζηελ επέλδπζε
ζε απηό,
β) ε δπλαηόηεηα επέλδπζεο ζε άιιν επελδπηηθό ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ πξέπεη λα
πξνβιέπεηαη ξεηά ζηνλ Καλνληζκό ηνπ ΟΔΔ,
γ) Η επέλδπζε ζε άιιν επελδπηηθό ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
15% θαη ε επέλδπζε ζε άιια επελδπηηθά ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην 30% ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ πξνβαίλεη ζηελ
επέλδπζε,
δ) Κάζε επέλδπζε ζε άιιν επελδπηηθό ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά
ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΟΔΔ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ επέλδπζε,
ε) Η επέλδπζε ελόο επελδπηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ΟΔΔ ζε άιιν επελδπηηθό ηκήκα ηνπ
ίδηνπ ΟΔΔ δελ δεκηώλεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξηδηνύρσλ ησλ ελ ιόγσ επελδπηηθώλ
ηκεκάησλ.
6. Κάζε επελδπηηθό ηκήκα ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο κπνξεί λα ιύεηαη θαη λα
ξεπζηνπνηείηαη απηνηειώο, ρσξίο ε ιύζε θαη ξεπζηνπνίεζή ηνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε
ιύζε θαη ξεπζηνπνίεζε άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ.
7.Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ζύζηαζεο ελόο ή
πεξηζζνηέξσλ επελδπηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ ρσξίο απηό λα
ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζύζηαζεο ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ απηνύ.

Άπθπο 4
Γιασείπιζη ΟΔΔ
1. Η δηαρείξηζε ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ αζθείηαη ππνρξεσηηθά από 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.
2.Η δηαρείξηζε ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξόκελα ζηελ
πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4209/2013.
3. Ο δηαρεηξηζηήο δελ επηηξέπεηαη λα παξαηηεζεί από ηε δηαρείξηζε ΟΔΔ ηνπ
παξόληνο παξά κόλν εάλ εγθξηζεί από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ε αλάιεςε ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΔ από άιινλ δηαρεηξηζηή. Ο λένο δηαρεηξηζηήο ππνθαζίζηαηαη ζηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ παξαηηεζέληνο δηαρεηξηζηή. Παξαηηεζείο θαη
λένο δηαρεηξηζηήο επζύλνληαη εηο νιόθιεξνλ γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ παξαηηεζέληνο
έλαληη ηνπ ΟΔΔ κέρξη ην ρξόλν αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ από ηνλ λέν δηαρεηξηζηή.
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Άπθπο 5
Αδειοδόηηζη ΟΔΔ
1. Γηα ηε ζύζηαζε ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ
Κεθαιαηαγνξάο.

απαηηείηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο

2. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη άδεηα ζύζηαζεο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ , ν δηαρεηξηζηήο
ηνπ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, πέξαλ ηεο
αηηήζεσο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ηα παξαθάησ:
α. θαλνληζκό ηνπ ΟΔΔ ,ππνγεγξακκέλν από ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ην ζεκαηνθύιαθα,
β. ηα ζηνηρεία ησλ πξνζώπσλ ηνπ δηαρεηξηζηή, ηα νπνία ζα είλαη ππεύζπλα γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ ΟΔΔ,
γ. δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή όηη απνδέρεηαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΟΔΔ,
δ. δήισζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή ΔΠΔΥ όηη δέρεηαη λα θαηαηίζεληαη ζε απηό ηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ θαη λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθύιαθα ζύκθσλα
κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 16 ηνπ παξόληνο ,θαη
ε. δήισζε γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ αξρηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ
ΟΔΔ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο εθαηνκκπξίνπ
(1.000.000) επξώ.
3. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ άξζξνπ 4 ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο νη
νπνίεο δηέπνπλ ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΔΔ κε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
4. Γελ αδεηνδνηείηαη ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ
θαλνληζκνύ ηνπ σο πξνο ηε λνκηκόηεηα απηνύ, ηνπ ζεκαηνθύιαθά ηνπ θαη ηνπ
δηαρεηξηζηή.
5. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δελ ρνξεγεί άδεηα ζύζηαζεο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο
λόκνπ εάλ:
α) δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4,
β) ν ζεκαηνθύιαθαο ηνπ ΟΔΔ δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξόληνο λόκνπ, ηνπ λ. 4209/2013 ή / θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013,
γ) ηα πξόζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεμάγνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ δηαρεηξηζηή δελ
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε αμηνπηζηία θαη επαξθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, κεηαμύ
άιισλ, θαη ζε ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ
ππό ζύζηαζε ΟΔΔ,
δ) ν θαλνληζκόο ηνπ ΟΔΔ δελ επηηξέπεη ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ζηελ Διιάδα,
ε) ν θαλνληζκόο ηνπ ΟΔΔ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 6.
6. Μέζα ζε έμη (6) κήλεο από ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζύζηαζεο ηνπ ΟΔΔ ηνπ
παξόληνο λόκνπ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ππνβάιιεη
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο βεβαίσζε ηνπ ζεκαηνθύιαθα ζρεηηθά κε ηελ
θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. Δάλ
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από ηελ σο άλσ βεβαίσζε ηνπ ζεκαηνθύιαθα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαιπθζεί ην
ζύλνιν ηνπ αξρηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί
ηελ άδεηα ζύζηαζεο ηνπ ΟΔΔ.
7. Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε θαη ε δηαθήκηζε ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο
λόκνπ, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζύζηαζεο ηνπ ΟΔΔ από ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.
Άπθπο 6
Κανονιζμόρ ΟΔΔ
1. Ο θαλνληζκόο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ θαηαξηίδεηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ
θαη ζπλππνγξάθεηαη από ην ζεκαηνθύιαθα ηνπ ΟΔΔ.
2. Ο θαλνληζκόο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα:
α) ηελ νλνκαζία θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ΟΔΔ θαη ηελ επσλπκία ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ
ζεκαηνθύιαθα,
β) ζαθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία πξόθεηηαη λα
επελδύζεη, ηνλ επελδπηηθό ζθνπό ηνπ ΟΔΔ, αλά επελδπηηθό ηκήκα, όπνπ
πξνβιέπεηαη, ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΟΔΔ, ηνπο επελδπηηθνύο πεξηνξηζκνύο
θαη ηηο κεζόδνπο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, ην βαζκό ησλ επελδπηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο θαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επελδπηή ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη, θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία
ησλ επελδπηώλ πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη (επαγγεικαηίεο επελδπηέο ή ηδηώηεο
επελδπηέο ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.
4209/2013),
γ) ηα θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδύλνπ πνπ αλαιακβάλεη, ηα όξηα κόριεπζεο,
ηα όξηα ζέζεσλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην
ηνπ, θαζώο θαη ηα όξηα ηνπ θηλδύλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ,
δ) ην αξρηθό ελεξγεηηθό ηνπ ΟΔΔ, ηελ ηηκή ησλ κεξηδίσλ θαηά ην ρξόλν δεκηνπξγίαο
ηνπο, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξόπν απνηίκεζεο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ, ηνπο θαλόλεο
ππνινγηζκνύ ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνύ, ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ
ηνπ, ηεο ηηκήο δηάζεζεο εμαγνξάο θαη εμόθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ θαη ηνλ ηξόπν
γλσζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζηνπο επελδπηέο,
ε) ηνπο όξνπο έθδνζεο, δηάζεζεο, εμαγνξάο θαη αλαζηνιήο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ,
θαζώο θαη κλεία ηνπ γεγνλόηνο όηη ε αλαζηνιή εμαγνξάο κπνξεί λα απνθαζηζηεί από
ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ηε ζπρλόηεηα απνηίκεζεο θαη δεκνζίεπζεο ηεο
θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ θαη ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ, ηε
ζπρλόηεηα ππνβνιήο αηηεκάησλ δηαζέζεσλ θαη εμαγνξώλ θαζώο θαη ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο ππνβνιήο αηηήκαηνο δηάζεζεο ή εμαγνξάο θαη
ηεο θαηαβνιήο ή είζπξαμεο ηνπ θεθαιαίνπ από ή πξνο ηνλ κεξηδηνύρν. Πξνθεηκέλνπ
πεξί ΟΔΔ αλνηθηνύ ηύπνπ, ε θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνύ απνηηκάηαη θαη
δεκνζηεύεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε εμάκελν θαη εμαγνξέο κεξηδίσλ από ηνπο
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κεξηδηνύρνπο δηελεξγνύληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε εμάκελν. Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηάζεζεο ή εμαγνξάο θαη ηεο εγγξαθήο
ησλ κεξηδίσλ ζην όλνκα ηνπ κεξηδηνύρνπ ή ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ
εμαγνξαζζέλησλ κεξηδίσλ ζε απηόλ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη: α) ηηο 15 εκέξεο
εθόζνλ ε αμία ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ δεκνζηεύεηαη θαζεκεξηλά ή β) ηηο 60 εκέξεο
ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Πξνθεηκέλνπ πεξί ΟΔΔ θιεηζηνύ ηύπνπ, ε απνηίκεζε
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο κεηαβνιήο
ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ.
ζη) πξνθεηκέλνπ πεξί ΟΔΔ θιεηζηνύ ηύπνπ, ηε δπλαηόηεηα θαη ηε δηαδηθαζία
κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ,
δ) ην ρξόλν θαη ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ θεξδώλ ηνπ ΟΔΔ ζηνπο κεξηδηνύρνπο
ηνπ,
ε)ηελ πνιηηηθή απνδνρώλ θαη δαπαλώλ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ
ηνπο,
ζ) ηηο ακνηβέο, έμνδα θαη πξνκήζεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαη ηνπ
ζεκαηνθύιαθά ηνπ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ ελ ιόγσ ακνηβώλ, εμόδσλ
θαη πξνκεζεηώλ,
η) ηνλ ηξόπν πιεξνθόξεζεο ησλ επελδπηώλ, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 4209/2013,
ηα) ηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ,
ηβ) ηνπο ιόγνπο θαη ηε δηαδηθαζία ιύζεο ηνπ ΟΔΔ, θαη ηε ζπλαθόινπζε δηαδηθαζία
δηαλνκήο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ,
ηγ) ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ ΟΔΔ,
ηδ) κλεία ηεο ππνρξέσζεο ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ζύγθιεζε ζπλέιεπζεο ησλ
κεξηδηνύρσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θαηαβεβιεκέλν
θεθάιαην ηνπ ΟΔΔ κεησζεί θαηά 50%.
3. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο εγθξίλεηαη από ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
4. Οη κεξηδηνύρνη ελεκεξώλνληαη άκεζα κε ζηαζεξό κέζν όπσο απηό νξίδεηαη ζηελ
παξ. 62ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4514/2018, γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ
ΟΔΔ ηνπ παξόληνο . Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δεζκεύνπλ ηνπο κεξηδηνύρνπο νη νπνίνη
σζηόζν δηθαηνύληαη, εθόζνλ δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, λα
εμαγνξάζνπλ ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε, κε βάζε ηνπο όξνπο εμαγνξάο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε κε
ιακβαλνκέλεο ππόςε ζηελ πεξίπησζε απηή, ηεο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο
εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ. Τν δηθαίσκα απηό αλαγξάθεηαη ζηελ αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε.

Άπθπο 7
6

Γιάθεζη μεπιδίων ΟΔΔ
1. Γηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο ζηελ Διιάδα, ζεσξείηαη θάζε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο απόθηεζεο κεξηδίσλ OEE, θαζώο θαη ε αλαθνίλσζε, δηαθήκηζε,
πξνβνιή θαη εκπνξηθή πξνώζεζε κεξηδίσλ θαη θάζε άιιε ελέξγεηα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ) πνπ απνζθνπεί ζηελ
απόθηεζε κεξηδίσλ ΟEE.
2.Δπηηξέπεηαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ
πνπ δηαρεηξίδνληαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ζε ηδηώηεο επελδπηέο ππό ηηο
πξνϋπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4209/2013 ζηελ
Διιάδα.
3.Γηα ηελ δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο θαη ηελ απόθηεζή ηνπο από ηνλ
κεξηδηνύρν απαηηείηαη ε θαησηέξσ δηαδηθαζία:
α) ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνύρνπ πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή
ηνπ ΟΔΔ, κε ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ
ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνύρνπ,
β) παξνρή ζηνλ ππνςήθην κεξηδηνύρν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο
ζηνλ ΟΔΔ, ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ ΟΔΔ, ηνπ πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ θαη ηεο ηειεπηαίαο
εηήζηαο έθζεζεο. Η ππνρξέσζε παξνρήο ζηνλ ππνςήθην επελδπηή ησλ αλσηέξσ
ζηνηρείσλ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο,
γ) θαηαβνιή ζην ζεκαηνθύιαθα ηνπ ζπλόινπ ηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ζε κεηξεηά ή,
εθόζνλ ην απνδερζεί ν δηαρεηξηζηήο, θαη ζε θηλεηέο αμίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο
πεξίπησζεο (ηε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4099/2012, νη νπνίεο απνηεινύλ αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδόκελε αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ. 4514/2018.
4. Η ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ κεξηδίνπ ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ απόθηεζε ησλ κεξηδίσλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ παξόληνο .
5.Η απνδνρή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο απνθαζίδεηαη από
ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ ΟΔΔ.
6. Τα πξόζσπα πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα ΟΔΔ ηνπ παξόληνο δηαζθαιίδνπλ όηη νη
επελδπηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο
ζηνλ ΟΔΔ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΟΔΔ.
7. Καηά ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζηνλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο ν ππνςήθηνο επελδπηήο
απνδέρεηαη εγγξάθσο όηη έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ην είδνο επελδπηή ζηνλ νπνίν
απεπζύλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ΟΔΔ.
8. Τν δηαθεκηζηηθό πιηθό ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο πξέπεη λα αλαγξάθεη ζε εκθαλέο
ζεκείν ην είδνο επελδπηώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη.
9. Τα κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη άκεζα από ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή έκκεζα από πξόζσπα ζηα νπνία ν δηαρεηξηζηήο έρεη αλαζέζεη
κε ζύκβαζε εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ. Πξόζσπα ζηα νπνία ν
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δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ είλαη κόλν ΑΔΠΔΥ ή
ΔΠΔΥ κε ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, πηζησηηθά ηδξύκαηα, ΑΔΔΓ θαη ΑΔΓΟΔΔ ή
ΓΟΔΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα κε δηαβαηήξην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Μέξνπο Α΄ (άξζξα 1-53) ηνπ λ. 4209/2013.
10. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ζηελ εκπνξηθή πξνώζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο, ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ δηάζεζεο θαζώο θαη ηερληθά ζέκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.

Άπθπο 8
Δξαγοπά και αναζηολή εξαγοπάρ μεπιδίων ΟΔΔ

1. Πξνθεηκέλνπ πεξί ΟΔΔ αλνηθηνύ ηύπνπ, γηα ηελ εμαγνξά ν κεξηδηνύρνο ππνβάιιεη
ζρεηηθή αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ κεξηδηνύρνπ.
2.Πξνθεηκέλνπ πεξί ΟΔΔ αλνηθηνύ ηύπνπ, ηα κεξίδηα ΟΔΔ ηνπ παξόληνο
εμαγνξάδνληαη ζηελ ηηκή εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ηεο επόκελεο πξνγξακκαηηζκέλεο
εκεξνκελίαο εμαγνξάο κεηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο. Η αμία ησλ
κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ ΟΔΔ.
3. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όηαλ ην επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο ή δηθαηνινγείηαη
από ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνύρσλ ή ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο πεξίπησζεο πνπ
πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ, επηηξέπεηαη, θαηόπηλ
αηηήζεσο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαη ζρεηηθήο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, ε αλαζηνιή εμαγνξάο κεξηδίσλ ΟΔΔ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Παξάηαζε ηνπ
ρξνληθνύ απηνύ δηαζηήκαηνο επηηξέπεηαη, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνύκελνπ
εδαθίνπ. Η αλαζηνιή εμαγνξάο, ην ρξνληθό ζεκείν ιήμεο ηεο, θαζώο θαη ε ιήμε ή
αλάθιεζή ηεο αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ.
4. Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, δύλαηαη λα απνθαζίζεη, εάλ θξίλεη όηη επηβάιιεηαη γηα ην ζπκθέξνλ
ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο ή/θαη ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ ή γηα ηε
δηαθύιαμε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ηελ αλαζηνιή εμαγνξάο κεξηδίσλ
ΟΔΔ, όηαλ δελ ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ
ΟΔΔ, θαζώο θαη ηελ παξάηαζε ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο αλαζηνιήο. Δπίζεο
δύλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο εμαγνξάο εάλ θξίλεη όηη, πξηλ
ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο αλαζηνιήο, έπαπζαλ λα ηζρύνπλ νη
πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο είρε επηηξέςεη ηελ αλαζηνιή.
5. Η αλαζηνιή εμαγνξάο, ην ρξνληθό ζεκείν ιήμεο ηεο, θαζώο θαη ε ιήμε ή
αλάθιεζή ηεο ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 γλσζηνπνηνύληαη θαη ζηηο
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αξκόδηεο αξρέο άιισλ θξαηώλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη ηα κεξίδηα
ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο .

Άπθπο 9
Γέζμεςζη απόκηηζηρ μεπιδίων ΟΔΔ
1. Σηελ πεξίπησζε ΟΔΔ θιεηζηνύ ηύπνπ δύλαηαη λα πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ
ΟΔΔ όηη νη επελδπηέο δελ απνθηνύλ εμαξρήο ηα κεξίδηα, νύηε θαηαβάιινπλ εμαξρήο
ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ, αιιά δεζκεύνληαη ζπκβαηηθά λα απνθηνύλ ηα
κεξίδηα θαη λα θαηαβάιινπλ ηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπο ζηαδηαθά, όπνηε ηνπο δεηείηαη
από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαηά ηνπο όξνπο ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ ΟΔΔ, θαηά
παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
παξόληνο. Σε θάζε πεξίπησζε, ην αξρηθό ελεξγεηηθό ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο δελ
κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ ηεο πεξίπησζεο (ε) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
5, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5.
2. Οη ζπλέπεηεο ηεο ηπρόλ αζέηεζεο από επελδπηή ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα απνθηήζεη
κεξίδηα θαη λα θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν ηίκεκα ζα πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ
ΟΔΔ.
3. Σηελ πεξίπησζε ηνπ παξόληνο άξζξνπ νη επελδπηηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2
ππνινγίδνληαη επί ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ θαη ηνπ πνζνύ πνπ
ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί, νη επελδπηέο.

Άπθπο 10
Μηηπώο μεπιδιούσων ΟΔΔ, βεβαιώζειρ, μεηαβίβαζη, ενεσςπίαζη
1. Η ζπκκεηνρή ζηνλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ απνδεηθλύεηαη κε ηελ θαηαρώξεζε
ησλ αληίζηνηρσλ κεξηδίσλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ ηνπο ζε εηδηθό ειεθηξνληθό Μεηξών
Μεξηδηνύρσλ πνπ ηεξεί ν δηαρεηξηζηήο, ν νπνίνο ηα παξαθνινπζεί κε ζρεηηθέο
εγγξαθέο ζε απηό ην αξρείν. Κάζε ζπκκεηνρή ηνπ κεξηδηνύρνπ ή ησλ ζπλδηθαηνύρσλ
κεξηδίσλ θαηαρσξείηαη απηνηειώο ζην Μεηξών Μεξηδηνύρσλ.
2.Τν Μεηξών Μεξηδηνύρσλ πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην ηα αθόινπζα:
α) ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ κεξηδηνύρνπ ή, πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ, ηελ
επσλπκία ηνπ,
β) ηε δηεύζπλζε ηνπ κεξηδηνύρνπ ή, πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ, ηελ έδξα
ηνπ,
γ) ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο ηνπ κεξηδηνύρνπ ή θάζε άιιν ζηνηρείν πξνζδηνξηζηηθό
απηήο ή πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνλ αλαγλσξηζηηθό θσδηθό λνκηθήο
νληόηεηαο «LEI» («Legal Entity Identifier») ή άιια ζηνηρεία από ηα νπνία ζα
πξνθύπηεη πιήξεο ηαπηνπνίεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη
δ) ηνλ αξηζκό ησλ κεξηδίσλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.
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3. Ο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο εθδίδεη, θαηόπηλ αηηήζεσο κεξηδηνύρνπ ή
ζπλδηθαηνύρνπ κεξηδίσλ, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ή εμαγνξάο ζηνλ ΟΔΔ ε νπνία
πξέπεη λα πεξηέρεη: α) ηελ νλνκαζία ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο , β) ηηο επσλπκίεο ηνπ
δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθύιαθα, γ) ηνλ αξηζκό ησλ κεξηδίσλ ηεο ζπκκεηνρήο ή
εμαγνξάο, δ) ην νλνκαηεπώλπκν ή επσλπκία θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή έδξαο ηνπ
κεξηδηνύρνπ. Έθδνζε αλάινγεο βεβαίσζεο, κπνξεί λα δεηήζεη ν κεξηδηνύρνο θαη ν
ελερπξνύρνο δαλεηζηήο ζρεηηθά κε ηελ θαηαρώξηζε ελερπξίαζεο κεξηδίσλ ζην
Μεηξών Μεξηδηνύρσλ.
4. Η ζπκβαηηθή κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο επηηξέπεηαη κόλν κεηαμύ
ζπδύγσλ θαη ζπγγελώλ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ. Η κεηαβίβαζε θαηαρσξείηαη
ζην εηδηθό ειεθηξνληθό Μεηξών Μεξηδηνύρσλ.
5. Η ζύζηαζε ελερύξνπ επί κεξηδίσλ πξνϋπνζέηεη ζρεηηθή θαηαρώξεζε ηεο πξάμεο
ζην εηδηθό ειεθηξνληθό Μεηξών Μεξηδηνύρσλ. Η ηθαλνπνίεζε ηνπ ελερπξνύρνπ
δαλεηζηή δηελεξγείηαη κε αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή γηα εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ
νπόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1244 επ. ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Η
ελερπξίαζε ηζρύεη έλαληη ηνπ δηαρεηξηζηή από ηε ζηηγκή ηεο γλσζηνπνίεζήο ηεο ζε
απηόλ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 5638/1932 "πεξί θαηαζέζεσο εηο θνηλόλ ινγαξηαζκόλ"
εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη επί κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο .

Άπθπο 11
Αποηίμηζη
Η απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014,
εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην άξζξν 19 ηνπ λ. 4209/2013.

Άπθπο 12
Λύζη ΟΔΔ
1. Ο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ ιύεηαη γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:
α) εάλ αλαθιεζεί ε άδεηα ζύζηαζεο ηνπ ΟΔΔ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο,
β) κεηά ην πέξαο ηεο δηάξθεηάο ηνπ, εθόζνλ ν θαλνληζκόο ηνπ πξνβιέπεη
θαζνξηζκέλε δηάξθεηα, εθηόο εάλ απηόο ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα
ηνπ ΟΔΔ ή λα θαηαζηεί αόξηζηεο δηάξθεηαο,
γ) εάλ ζπκβεί θαζνξηζκέλν ζηνλ θαλνληζκό πεξηζηαηηθό, ην νπνίν επηθέξεη ηε ιύζε
ηνπ,
δ) κε ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλόινπ ησλ κεξηδίσλ ηνπ,
ε) θαηόπηλ απόθαζεο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεξηδηνύρσλ ΟΔΔ,
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ζη) κε ηε ιύζε, ηελ παξαίηεζε, ηελ πηώρεπζε, ηε ζέζε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
ή ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ή ηνπ ζεκαηνθύιαθα,
εάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο εληόο δύν κελώλ.
2. Τε ιύζε ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ αθνινπζεί ε δηαλνκή ηνπ θαζαξνύ
ελεξγεηηθνύ ηνπ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ ΟΔΔ.
3.Η ιύζε ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ν ιόγνο απηήο γλσζηνπνηνύληαη άκεζα
ζηνπο κεξηδηνύρνπο από ηνλ δηαρεηξηζηή.

Άπθπο 13
Ανάκληζη άδειαρ ζύζηαζηρ ΟΔΔ
1. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί ηελ άδεηα ζύζηαζεο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο
λόκνπ εάλ:
α) δηαπηζησζεί όηη δελ έρεη θαιπθζεί ην ζύλνιν ηνπ αξρηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ,
β) δηαπηζησζεί όηη ε άδεηα ζύζηαζεο ρνξεγήζεθε κε βάζε ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά
ζηνηρεία,
γ) δελ πιεξνύληαη πιένλ νη πξνϋπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα
ζύζηαζεο,
δ) ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δελ πιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ηνπ λ. 4209/2013 ή ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ ή θαη ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013, ή ηνπ λ. 4099/2012, θαηά πεξίπησζε.
2. Πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζύζηαζεο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο
λόκνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηηο
δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο ή παξαβάζεηο, ηάζζνληαο ηνπ ηαπηόρξνλα πξνζεζκία πνπ
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από δέθα (10) εκέξεο από ηελ παξαπάλσ
γλσζηνπνίεζε, εληόο ηεο νπνίαο ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο
ηνπ θαη λα ιάβεη, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ παύζε ησλ
παξαβάζεσλ ή ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο θαη
αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο ηηο απόςεηο ηνπ δηαρεηξηζηή, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
απνθαζίδεη νξηζηηθά.
3.Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο αλάθιεζεο ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ηνπ
παξόληνο λόκνπ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
παξόληνο.
4. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνηεί ηελ απόθαζε πεξί αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
ζύζηαζεο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο θαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ θξαηώλ ζηα νπνία
δηαηίζεληαη ηα κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ .

Άπθπο 14
Γιασείπιζη κινδύνων και πεςζηόηηηαρ
11

1.Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα
ηελ αλαγλώξηζε, κέηξεζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε όισλ ησλ θηλδύλσλ ησλ
ζρεηηθώλ κε ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΟΔΔ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην
άξζξν 15 ηνπ λόκνπ 4209/2013 θαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 231/2013. Ο δηαρεηξηζηήο
νξίδεη αλώηαην επίπεδν κόριεπζεο γηα θάζε ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην νπνίν δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 150% ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ.
2.Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο εθαξκόδεη θαηάιιειν ζύζηεκα δηαρείξηζεο
ξεπζηόηεηαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ζπλέπεηα κεηαμύ ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ξεπζηόηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο εμαγνξώλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 16 ηνπ λόκνπ 4209/2013 θαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 231/2013.

Άπθπο 15
ύγκποςζη ςμθεπόνηων μεηαξύ διασειπιζηή και Ο.Δ.Δ.
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 14 ηνπ λ. 4209/2013 θαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 231/2013, γηα
ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ απνθπγή ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ηνπ ηδίνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ζπλδέεηαη
άκεζα ή έκκεζα κε απηόλ κε ζρέζε ειέγρνπ, θαη ηνπ ΟΔΔ ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη
απηόο ή ησλ επελδπηώλ απηνύ ηνπ ΟΔΔ.

Άπθπο 16
Θεμαηοθύλακαρ
1. Η θύιαμε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ πξέπεη λα
αλαηίζεηαη ζε ζεκαηνθύιαθα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21 παξ.1 θαη 2
ηνπ λ. 4209/2013, θαζώο θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013. Ο
ζεκαηνθύιαθαο έρεη ηελ έδξα ηνπ ή ππνθαηάζηεκα ππνρξεσηηθά ζηελ Διιάδα.
2. Ο ζεκαηνθύιαθαο είλαη:
i) πηζησηηθό ίδξπκα πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο
ζύκθσλα κε ην λ.4261/2014 ή εδξεύεη ζε άιιν θξάηνο-κέινο θαη έρεη ιάβεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2013/36/ΔΔ θαη αζθεί δξαζηεξηόηεηεο ζηελ
Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο, ή
ii) ΑΔΠΔΥ πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε
ηνλ λ. 3606/2007 ή ΔΠΔΥ πνπ εδξεύεη ζε άιιν θξάηνο-κέινο θαη έρεη ιάβεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2014/65/ΔΔ θαη αζθεί δξαζηεξηόηεηεο ζηελ
Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο, έρεη ιάβεη άδεηα λα αζθεί θαζήθνληα
ζεκαηνθύιαθα θαη ε νπνία ππόθεηηαη ζε απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ δελ
ππνιείπνληαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππνινγίδνληαη αλάινγα κε ηελ επηιεγείζα
πξνζέγγηζε, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 315 ή 317 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013 θαη
δηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα όρη θαηώηεξα από ην ύςνο ηνπ αξρηθνύ θεθαιαίνπ, ζύκθσλα
κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4261/2014.
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3.Οη δηαηάμεηο πεξί ζεκαηνθπιαθήο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7-18 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
λ. 4209/2013 θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013 εθαξκόδνληαη θαη
πξνθεηκέλνπ πεξί ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ.
4. Ο ζεκαηνθύιαθαο πνπ επηζπκεί λα παξαηηεζεί ησλ θαζεθόλησλ ηνπ νθείιεη λα
εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ κήλεο λσξίηεξα, ζπλερίδνληαο ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ κέρξη
ηελ πιήξε αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ από λέν ζεκαηνθύιαθα. Ο λένο ζεκαηνθύιαθαο
εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ύζηεξα από αίηεκα ηνπ δηαρεηξηζηή. Ο
ζεκαηνθύιαθαο κπνξεί επίζεο λα αληηθαηαζηαζεί ύζηεξα από αίηεκα ηνπ
δηαρεηξηζηή, θαηόπηλ εγθξίζεσο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Η Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο δύλαηαη επίζεο λα δεηά από ηνλ δηαρεηξηζηή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
ζεκαηνθύιαθα, αλ ν ηειεπηαίνο δελ εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Ο παιαηόο ζεκαηνθύιαθαο παξαδίδεη, βάζεη πξσηνθόιινπ,
ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ ζην λέν ζεκαηνθύιαθα. Σε πεξίπησζε
παξαίηεζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζεκαηνθύιαθα, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεκεξώλεη
ακειιεηί ηνπο κεξηδηνύρνπο ηνπ ΟΔΔ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ
λένπ ζεκαηνθύιαθα.

Άπθπο 17
Απαιηήζειρ διαθάνειαρ
1.Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ θαηαξηίδεη πιεξνθνξηαθό πιηθό ηνπ
ΟΔΔ θαη εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθό έηνο.
2.Η εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο θαηαξηίδεηαη, ειέγρεηαη, θαη
δεκνζηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην λόκν 4308/2015 θαη ζην άξζξν
22 ηνπ λ. 4209/2013 ή θαη ζην άξζξν 29 ηνπ λ. 4209/2013 εθόζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε θαη παξέρεηαη ζηνπο επελδπηέο κεηά από αίηεζή ηνπο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ λ. 4209/2013. Η εηήζηα έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
3.Τν πιεξνθνξηαθό πιηθό ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 4209/2013.
Άπθπο 18
Απμόδια απσή και εξοςζίερ αςηήρ
1.Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη ε αξκόδηα αξρή γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο.
2. Σηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο παξέρνληαη όιεο νη εμνπζίεο επνπηείαο θαη
δηεξεύλεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο. Οη ελ
ιόγσ εμνπζίεο αζθνύληαη κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:
α) άκεζα,
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β) ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξρέο,
γ) θαηόπηλ αηηήζεσο ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο.
3. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ηηο αθόινπζεο εμνπζίεο:
α) λα έρεη πξόζβαζε ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν ππό νπνηαδήπνηε κνξθή θαη λα
ιακβάλεη αληίγξαθν ηνπ,
β) λα δεηεί πιεξνθνξίεο από νπνηνδήπνηε πξόζσπν ζε ζρέζε κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο θαη, αλ είλαη
απαξαίηεην, λα θαιεί θαη λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαηαζέζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηώλ,
γ) λα δηελεξγεί επηηόπηνπο ειέγρνπο κε ή ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε,
δ) λα δεηεί ηηο ππάξρνπζεο θαηαγεγξακκέλεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ή ηα αξρεία
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ,
ε) λα απαηηεί ηε δηαθνπή θάζε πξαθηηθήο πνπ είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ
ζεζπίδνληαη θαη` εθαξκνγή ηνπ παξόληνο λόκνπ,
ζη) λα δεηεί ηε δέζκεπζε ή ηελ θαηάζρεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ,
δ) λα επηβάιεη
δξαζηεξηόηεηαο,

ηελ

πξνζσξηλή

απαγόξεπζε

άζθεζεο

επαγγεικαηηθήο

ε) λα απαηηεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ από ηνπο δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ, ηνπο
ζεκαηνθύιαθεο ή ηνπο λόκηκνπο ειεγθηέο,
ζ) λα ιακβάλεη θάζε κέηξν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη όηη ν ΟΔΔ ηνπ παξόληνο , ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ ή ν ζεκαηνθύιαθαο ηνπ ΟΔΔ ζα ζπλερίζνπλ λα ζπκκνξθώλνληαη
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο πνπ εθαξκόδνληαη ζε απηνύο,
η) λα απαηηεί ηελ αλαζηνιή ηεο έθδνζεο, ηεο εμαγνξάο ή ηεο εμόθιεζεο ησλ
κεξηδίσλ, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνύρσλ ή ηνπ θνηλνύ,
ηα) λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ζύζηαζεο ηνπ ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ ,
ηβ) λα δεηεί ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο,
ηγ) λα επηηξέπεη ζε λόκηκνπο ειεγθηέο ή εκπεηξνγλώκνλεο λα δηελεξγνύλ ειέγρνπο.

Άπθπο 19
Γιοικηηικέρ Κςπώζειρ
Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα επηβάιιεη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ επίπιεμε ή πξόζηηκν ύςνπο
από ρίιηα (1.000) επξώ κέρξη ηξία εθαηνκκύξηα (3.000.000) επξώ ή ίζν κε ην
δηπιάζην ηνπ ηπρόλ νθέινπο πνπ απεθόκηζε ν παξαβάηεο. Καηά ηελ επηκέηξεζε ησλ
θπξώζεσλ ιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ππόςε ε επίπησζε ηεο παξάβαζεο ζηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ν θίλδπλνο πξόθιεζεο βιάβεο ζηα ζπκθέξνληα ησλ
επελδπηώλ, ην ύςνο ηεο πξνθιεζείζαο δεκίαο ζε επελδπηέο θαη ηεο ηπρόλ
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απνθαηάζηαζήο ηεο, ε ιήςε κέηξσλ ζπκκόξθσζεο γηα ην κέιινλ, ν βαζκόο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ην ζηάδην δηεξεύλεζεο θαη
ειέγρνπ, νη αλάγθεο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο πξόιεςεο θαη ε ηπρόλ θαζ’ ππνηξνπή
ηέιεζε παξαβάζεσλ ηνπ λόκνπ
απηνύ ή ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο γηα ηελ
θεθαιαηαγνξά.

Άπθπο 20
Φοπολογικέρ διαηάξειρ
Σηνπο ΟΔΔ ηνπ παξόληνο λόκνπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 21-23
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2992/2002.

Άπθπο 21
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2992/2002.
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