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Άρκρο 1
κοπόσ
1. κοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ υιοκζτθςθ ειδικϊν ρυκμίςεων ωσ προσ τθ διοίκθςθ
και εςωτερικι οργάνωςθ των ανωνφμων εταιρειϊν με μετοχζσ ι άλλεσ κινθτζσ αξίεσ
ειςθγμζνεσ ι για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ ςε
ρυκμιηόμενθ αγορά που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ
αυτϊν.
2. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 24 εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά ςε ςχζςθ με τισ
διατάξεισ του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Όπου ςτα άρκρα 1 ζωσ 24 ειςάγεται ειδικι ρφκμιςθ ι
παρζκκλιςθ από τισ διατάξεισ του ν. 4548/2018 υπεριςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ
24.
3. Από τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 24 δεν κίγεται θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν ειςαγωγι μετοχϊν ι άλλων κινθτϊν αξιϊν των
εταιρειϊν τθσ παραγράφου 1 ςε ρυκμιηόμενθ αγορά που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα και οι
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτζσ.
Άρκρο 2
Πεδίο εφαρμογισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 24 του παρόντοσ εφαρμόηονται ςτισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ
με μετοχζσ ι άλλεσ κινθτζσ αξίεσ ειςθγμζνεσ ι για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί αίτθςθ
ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα.
2. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 24 δεν εφαρμόηονται:
α) ςτισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ με μετοχζσ ι άλλεσ κινθτζσ αξίεσ ειςθγμζνεσ ι για τισ οποίεσ
ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ ςε πολυμερι μθχανιςμό
διαπραγμάτευςθσ (ΠΜΔ) που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, εκτόσ αν τοφτο προβλζπεται ςτο
καταςτατικό τουσ,
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β) ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
3. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 24 εφαρμόηονται με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων
διατάξεων του ενωςιακοφ ι του εκνικοφ δικαίου, κακϊσ και κανονιςτικϊν πράξεων τθσ
Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ι τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτϊν, οι οποίεσ διζπουν τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ ανωνφμων εταιρειϊν που
εποπτεφονται : α) ςτο πλαίςιο του Ενιαίου Εποπτικοφ Μθχανιςμοφ (SSM) από τθν
Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα ι από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ , β) από τθν Σράπεηα τθσ
Ελλάδοσ κατά το πλαίςιο των λοιπϊν, πζραν τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, εποπτικϊν τθσ
αρμοδιοτιτων, γ) από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
Άρκρο 3
Οριςμοί
Για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 1 ζωσ 24 του παρόντοσ νόμου νοοφνται ωσ:
1.
«Ρυκμιηόμενθ αγορά»: Η ρυκμιηόμενθ αγορά κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 21
του άρκρου 4 του ν. 4514/2018 (Αϋ 14).
2.
«Πολυμερισ Μθχανιςμόσ Διαπραγμάτευςθσ» ι «ΠΜΔ»: Ο Πολυμερισ Μθχανιςμόσ
Διαπραγμάτευςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 22 του άρκρου 4 του ν. 4514/2018.
3.
«Εταιρεία»: Η ανϊνυμθ εταιρεία τθσ οποίασ οι μετοχζσ ι άλλεσ κινθτζσ αξίεσ α)
είναι ειςθγμζνεσ ι για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ
ςε ρυκμιηόμενθ αγορά που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα ι β) είναι ειςθγμζνεσ ι για τισ οποίεσ
ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ ςε πολυμερι μθχανιςμό
διαπραγμάτευςθσ (ΠΜΔ) που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, ςτο καταςτατικό των οποίων
προβλζπεται θ υπαγωγι τουσ ςτισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 24.
4.
«Mθ εκτελεςτικά μζλθ»: Σα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Εταιρείασ, τα
οποία δεν ζχουν εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ Εταιρείασ πζραν των
κακθκόντων που τουσ επιφυλάςςει θ ιδιότθτά τουσ ωσ μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
και τα οποία ζχουν επιφορτιςτεί με το ρόλο τθσ επίβλεψθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ λιψθσ
αποφάςεων από τθ διοίκθςθ.
5.
«Εκτελεςτικά μζλθ»: Σα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Εταιρείασ, τα οποία
ζχουν εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ Εταιρείασ ςτο πλαίςιο των
κακθκόντων που τουσ ανατίκενται για τθν κακθμερινι διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ.
6.
«Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ»: Σα μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου τθσ Εταιρείασ τα οποία κατά τον οριςμό ι τθν εκλογι τουσ και κατά τθ
διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ πλθροφν τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ που προβλζπονται ςτο άρκρο
10 του παρόντοσ.
7.
«φςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου»: Σο ςφνολο των εςωτερικϊν ελεγκτικϊν
μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, του
εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ, που καλφπτει ςε ςυνεχι βάςθ
κάκε δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ και ςυντελεί ςτθν αςφαλι και αποτελεςματικι
λειτουργία τθσ.
8.
«Διαχειριςτισ αγοράσ»: Ο διαχειριςτισ αγοράσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 18
του άρκρου 4 του ν. 4514/2018.
9.
«Διαχειριςτισ ΠΜΔ»: Σο πρόςωπο που διαχειρίηεται Πολυμερι Μθχανιςμό
Διαπραγμάτευςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 22 του άρκρου 4 του ν. 4514/2018.
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10.
«Όμιλοσ»: Ο όμιλοσ επιχειριςεων που αποτελείται από τθ μθτρικι επιχείρθςθ
(Εταιρεία) και κυγατρικζσ οντότθτεσ προσ υπαγωγι ςε ενοποίθςθ από αυτι.
11.
«υνδεδεμζνθ εταιρεία ι πρόςωπο»: Η εταιρεία ι το πρόςωπο που ορίηεται ωσ
ςυνδεδεμζνο μζροσ κατά το Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24.
12.
«Πρόςωπο»: Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κάκε είδουσ νομικι οντότθτα.
13.
«Ανϊτατο διευκυντικό ςτζλεχοσ»: Ανϊτερο ςτζλεχοσ τθσ Εταιρείασ χωρίσ τθν
ιδιότθτα του μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ, το οποίο ζχει τθν εξουςία να λαμβάνει
διευκυντικζσ αποφάςεισ που επθρεάηουν τθ μελλοντικι πορεία και τισ επιχειρθματικζσ
προοπτικζσ τθσ Εταιρείασ.
14.
«Πρόςωπο που ζχει ςτενοφσ δεςμοφσ»: Σο πρόςωπο κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ 26 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 596/2014 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου.
15.
«Επιχειρθματικι ςχζςθ»: Η επιχειρθματικι, επαγγελματικι ι εμπορικι ςχζςθ θ
οποία ςυνδζεται με τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του προςϊπου και θ οποία
αναμζνεται, κατά το χρόνο ςφναψισ τθσ, ότι κα ζχει κάποια διάρκεια.
16.
«θμαντικι κυγατρικι»: Η κυγατρικι, άμεςα ι ζμμεςα, τθσ Εταιρείασ θ οποία
επθρεάηει ι δφναται να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ χρθματοοικονομικι κζςθ ι τισ επιδόςεισ ι
τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι τα εν γζνει οικονομικά ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ.
«Επιτροπι ελζγχου»: Η επιτροπι ελζγχου του άρκρου 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), όπωσ
ιςχφει.
17.
«Οικονομικι ζκκεςθ»: Η οικονομικι ζκκεςθ των άρκρων 4 και 5 του ν. 3556/2007
(Α’ 91), όπωσ ιςχφει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Άρκρο 4
Πολιτικι καταλλθλότθτασ των μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου
1. Η Εταιρεία διακζτει πολιτικι καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ
oποία εγκρίνεται από το διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο και περιλαμβάνει:
α) Σισ αρχζσ που αφοροφν τθν επιλογι ι τθν αντικατάςταςθ των μελϊν του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου, κακϊσ επίςθσ και τθν ανανζωςθ τθσ κθτείασ υφιςτάμενων μελϊν.
β) Σα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ιδίωσ ωσ προσ τα εχζγγυα ικουσ, τθ φιμθ, τθν επάρκεια
γνϊςεων, τισ δεξιότθτεσ, τθν ανεξαρτθςία κρίςθσ και τθν εμπειρία για τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων που τουσ ανατίκενται.
γ) Σον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψθ, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των
μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, κριτιρια πολυμορφίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
εκπροςϊπθςθσ ανά φφλο, ενδεικτικά με επιλογι υποψθφίων από καταλόγουσ.
2. Η ςφνκεςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου κα πρζπει να αντικατοπτρίηει τισ γνϊςεισ, τισ
δεξιότθτεσ και τθν πείρα που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του,
ςφμφωνα με το επιχειρθματικό μοντζλο και τθν ςτρατθγικι τθσ Εταιρείασ.
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3. Η πολιτικι καταλλθλότθτασ και κάκε τροποποίθςθ αυτισ υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
Άρκρο 5
Διοικθτικό ςυμβοφλιο
1. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο ορίηει και επιβλζπει τθν υλοποίθςθ του πλαιςίου εταιρικισ
διακυβζρνθςθσ, παρακολουκεί και αξιολογεί περιοδικά τουλάχιςτον ανά τριετία τθν
εφαρμογι και τθν αποτελεςματικότθτά του, προβαίνοντασ ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ για τθν
αντιμετϊπιςθ τυχόν ελλείψεων.
2. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο διαςφαλίηει τθν επαρκι και αποτελεςματικι λειτουργία του
υςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ, αποβλζποντασ ςτθν εκπλιρωςθ των
ακόλουκων ιδίωσ ςτόχων:
α) Σθ ςυνεπι υλοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ με αποτελεςματικι χριςθ των
διακζςιμων πόρων.
β) Σθν αναγνϊριςθ και διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ κινδφνων που αναλαμβάνονται.
γ) Σθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου.
δ) Σθ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τον ακριβι και ζγκαιρο προςδιοριςμό τθσ χρθματοοικονομικισ
κατάςταςθσ τθσ Εταιρείασ και τθν παραγωγι αξιόπιςτων οικονομικϊν καταςτάςεων, κακϊσ
και τθσ μθ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ αυτισ ςφμφωνα με το άρκρο 151 του ν.
4548/2018.
ε) Σθ ςυμμόρφωςθ με το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο και τουσ εςωτερικοφσ
κανονιςμοφσ που διζπουν τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ.
Άρκρο 6
Εκτελεςτικά μζλθ – Μθ εκτελεςτικά μζλθ – Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ
1. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο αποτελείται από εκτελεςτικά, μθ εκτελεςτικά και ανεξάρτθτα
μθ εκτελεςτικά μζλθ. Σα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ δεν υπολείπονται του ενόσ τρίτου
(1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του και ςε κάκε περίπτωςθ δεν είναι λιγότερα από
τρία (3). Αν προκφψει κλάςμα, ςτρογγυλοποιείται ςτον αμζςωσ επόμενο ακζραιο αρικμό.
2. Η ιδιότθτα των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ωσ εκτελεςτικϊν μελϊν ι μθ
εκτελεςτικϊν μελϊν ορίηεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο. Σα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά
μζλθ ορίηονται από τθ γενικι ςυνζλευςθ.
3. τισ ςυνεδριάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου που ζχουν ωσ κζμα τθν κατάρτιςθ των
οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, ι ςτισ οποίεσ θ θμεριςια διάταξθ περιλαμβάνει
κζματα, για τθν ζγκριςθ των οποίων ο ν. 4548/2018 προβλζπει τθν λιψθ απόφαςθσ από
τθν γενικι ςυνζλευςθ με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία, το διοικθτικό ςυμβοφλιο
βρίςκεται ςε απαρτία όταν παρίςτανται τουλάχιςτον δφο ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ.
4. Η Εταιρεία, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςυνεδρίαςθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι
γενικισ ςυνζλευςθσ που ζχει ωσ κζμα τθ ςφνκεςθ ι τθ κθτεία των μελϊν του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου, υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ τα ςχετικά πρακτικά.
Άρκρο 7
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Πλαίςιο αρμοδιοτιτων των εκτελεςτικϊν μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
1. Με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων που τουσ ανατίκενται δυνάμει του ν. 4548/2018
και τυχόν άλλων νομοκετικϊν διατάξεων, τα εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ και οφείλουν να
λαμβάνουν αποφάςεισ με γνϊμονα το εταιρικό ςυμφζρον και κατόπιν επαρκοφσ, για τισ
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, πλθροφόρθςθσ. το πλαίςιο αυτό, τα εκτελεςτικά μζλθ τθσ
Εταιρείασ οφείλουν να εξετάηουν προςεκτικά και να αξιολογοφν με κριτικό πνεφμα τισ
προτάςεισ, τισ επεξθγιςεισ και τθν πλθροφόρθςθ που λαμβάνει το διοικθτικό ςυμβοφλιο.
2. Σα εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου: (α) είναι υπεφκυνα για τθν εφαρμογι
των ςτρατθγικϊν που κακορίηονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο και (β) ςυηθτοφν ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα τθν εφαρμογι και τθν καταλλθλότθτα των εν λόγω ςτρατθγικϊν
με τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου.
3. Σα εκτελεςτικά μζλθ ενθμερϊνουν εγγράφωσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο, ανά πάςα ςτιγμι
όταν κρίνουν αυτό αναγκαίο, και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, όταν τοφτο απαιτείται για
τθν εκτίμθςθ μιασ κατάςταςθσ, τουσ κινδφνουσ και τισ εξελίξεισ που επθρεάηουν ι που
ενδζχεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν Εταιρεία, όπωσ, ενδεικτικά για ςθμαντικζσ
αποφάςεισ που αφοροφν τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τουσ κινδφνουσ που
αναλαμβάνονται, για τθ ρευςτότθτα και τθν κεφαλαιακι βάςθ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και για
τθν αξιολόγθςθ των ςθμαντικϊν ανοιγμάτων κινδφνου που ζχουν αναλθφκεί ι πρόκειται
να αναλθφκοφν.
Άρκρο 8
Πλαίςιο αρμοδιοτιτων των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
1. Με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων που τουσ ανατίκενται δυνάμει του ν. 4548/2018
και τυχόν άλλων νομοκετικϊν διατάξεων, τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου, περιλαμβανομζνων των ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν, ιδίωσ:
α) Παρακολουκοφν και εξετάηουν κριτικά και εποικοδομθτικά τθ ςτρατθγικι τθσ Εταιρείασ
και τθν υλοποίθςι τθσ, κακϊσ και τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Εταιρείασ.
β) Διαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικι εποπτεία των εκτελεςτικϊν μελϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παρακολοφκθςθσ και του ελζγχου των επιδόςεϊν τουσ.
γ) Εξετάηουν κατά τρόπο εποικοδομθτικό και κριτικό τισ προτάςεισ και τθν πλθροφόρθςθ
που παρζχουν τα εκτελεςτικά μζλθ.
δ) Αςκοφν με τθ δζουςα προςοχι και υπευκυνότθτα τα κακικοντα που μπορεί να τουσ
ανατίκενται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, όπωσ ενδεικτικά, εκείνα που αφοροφν ςτθ
ςυμμετοχι τουσ ςε επιτροπζσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου.
ε) Με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, παρακολουκοφν τθν
αποτελεςματικότθτα του υςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και
διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ, διατυπϊνουν προβλθματιςμοφσ για τυχόν αδυναμίεσ
που διαπιςτϊνουν και ενθμερϊνουν ςχετικϊσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο.
Άρκρο 9
Πρόεδροσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου
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1. Ο πρόεδροσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ.
2. ε περίπτωςθ που το διοικθτικό ςυμβοφλιο κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 διορίςει
ωσ πρόεδρο εκ των εκτελεςτικϊν μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, το διοικθτικό
ςυμβοφλιο διορίηει αντιπρόεδρο εκ των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν.
Άρκρο 10
Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
1. Ζνα πρόςωπο κεωρείται ανεξάρτθτο εφόςον κατά τον οριςμό και κατά τθ διάρκεια τθσ
κθτείασ του δεν κατζχει άμεςα ι ζμμεςα ποςοςτό δικαιωμάτων ψιφου μεγαλφτερο του
μθδζν κόμμα πζντε τοισ εκατό (0,5%) του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, και είναι
απαλλαγμζνο από οικονομικζσ, επιχειρθματικζσ, οικογενειακζσ ι άλλου είδουσ ςχζςεισ
εξάρτθςθσ, οι οποίεσ δφνανται να επθρεάςουν τισ αποφάςεισ του και τθν ανεξάρτθτθ και
αντικειμενικι κρίςθ του. χζςθ εξάρτθςθσ υφίςταται ςτισ ακόλουκεσ ιδίωσ περιπτϊςεισ:
α) Όταν το μζλοσ λαμβάνει οποιαδιποτε ςθμαντικι αμοιβι ι παροχι από τθν Εταιρεία, ι
από ςυνδεδεμζνθ με αυτιν εταιρεία, ι ςυμμετζχει ςε ςφςτθμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ
για τθν αγορά μετοχϊν ι ςε οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα αμοιβισ ι παροχϊν ςυνδεόμενο
με τθν απόδοςθ, πλθν τθσ αμοιβισ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο ι ςε
επιτροπζσ του. Η εταιρεία κακορίηει ςτθν πολιτικι αποδοχϊν τα κριτιρια οριςμοφ τθσ
ςθμαντικισ αμοιβισ ι παροχισ.
β) Όταν το μζλοσ, ι πρόςωπο που ζχει ςτενοφσ δεςμοφσ με αυτό διατθρεί ι διατθροφςε
κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ πριν το διοριςμό του, επιχειρθματικι ι άλλθ επαγγελματικι
ςχζςθ: (α) με τθν Εταιρεία, ι (β) με ςυνδεδεμζνο με τθν Εταιρεία πρόςωπο, ι (γ) με μζτοχο
που κατζχει άμεςα ι ζμμεςα ποςοςτό ςυμμετοχισ ίςο ι μεγαλφτερο του 10% του
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ πριν το διοριςμό του ι
ςυνδεδεμζνθσ με αυτι εταιρείασ, θ οποία ςχζςθ από τθν φφςθ τθσ επθρεάηει τθν
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ. Σζτοια ςχζςθ υφίςταται ιδίωσ όταν το
πρόςωπο αυτό είναι ςθμαντικόσ προμθκευτισ ι ςθμαντικόσ πελάτθσ τθσ Εταιρείασ.
γ) Όταν το μζλοσ, ι πρόςωπο που ζχει ςτενοφσ δεςμοφσ με αυτό:
αα) Ζχει διατελζςει μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Εταιρείασ ι ςυνδεδεμζνθσ με
αυτιν εταιρείασ, για περιςςότερο από εννζα (9) ζτθ.
ββ) Ζχει διατελζςει Διευκυντικό ςτζλεχοσ ι διατθροφςε ςχζςθ εργαςίασ ι ζργου ι
υπθρεςιϊν ι ζμμιςκθσ εντολισ με τθν Εταιρεία ι με ςυνδεδεμζνθ με αυτιν εταιρεία για το
χρονικό διάςτθμα των τελευταίων πζντε (5) ετϊν πριν τον οριςμό του.
γγ) Ζχει ςυγγζνεια μζχρι δεφτερου βακμοφ, ι είναι ςφηυγοσ μζλουσ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου, ι ανϊτατου διευκυντικοφ ςτελζχουσ ι μετόχου με ποςοςτό ςυμμετοχισ ίςο ι
άνω του 10% του μετοχικοφ κεφαλαίου, είτε τθσ Εταιρείασ είτε ςυνδεδεμζνθσ με αυτιν
εταιρείασ.
δδ) Ζχει διοριςτεί από οριςμζνο μζτοχο τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το καταςτατικό, όπωσ
προβλζπεται από το άρκρο 79 του ν. 4548/2018.
εε) Εκπροςωπεί, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του, ςτθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων τθσ
Εταιρείασ, χωρίσ γραπτζσ οδθγίεσ, μετόχουσ που κατζχουν άμεςα ι ζμμεςα ποςοςτό ίςο ι
άνω του πζντε τοισ εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ.
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ςτςτ) Ζχει διενεργιςει, είτε μζςω επιχείρθςθσ, είτε ο ίδιοσ ι ςυγγενισ του μζχρι δεφτερου
βακμοφ ι ςφηυγοσ αυτοφ, υποχρεωτικό ζλεγχο ςτθν Εταιρεία ι ςε ςυνδεδεμζνθ με αυτι
εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ πριν τον διοριςμό του.
ηη) Είναι εκτελεςτικό μζλοσ ςε άλλθ Εταιρεία, ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ οποίασ
ςυμμετζχει εκτελεςτικό μζλοσ τθσ Εταιρείασ ωσ μθ εκτελεςτικό μζλοσ.
2. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ με τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1. Η πλιρωςθ των προχποκζςεων
του παρόντοσ άρκρου για το χαρακτθριςμό μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ωσ
ανεξάρτθτου μζλουσ επανεξετάηεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο τουλάχιςτον ετθςίωσ και
ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ, ςτθν οποία
και ςυμπεριλαμβάνεται ςχετικι διαπίςτωςθ. ε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο τθσ
πλιρωςθσ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 1 ι ςε περίπτωςθ που ςε οποιαδιποτε
ςτιγμι διαπιςτωκεί ότι ζπαψαν αυτζσ να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο ανεξάρτθτου μζλουσ, το
διοικθτικό ςυμβοφλιο, ενόψει του ότι το μζλοσ αυτό ζχει απωλζςει τθν ιδιότθτα του
ανεξάρτθτου, προβαίνει ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ αντικατάςταςισ του.
3. ε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι κανάτου ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο απϊλειασ τθσ
ιδιότθτασ ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ που ζχει ωσ ςυνζπεια ο αρικμόσ τουσ να
είναι μικρότεροσ του ελάχιςτου εκ του νόμου απαιτοφμενου αρικμοφ των ανεξαρτιτων μθ
εκτελεςτικϊν μελϊν, το διοικθτικό ςυμβοφλιο ορίηει ωσ ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό
ςφμβουλο, είτε αναπλθρωματικό μζλοσ ςε περίπτωςθ που υφίςταται βάςει του άρκρου 81
του ν. 4548/2018, ι νζο μζλοσ που εκλζγει ςε αντικατάςταςθ, εφόςον πλθροφνται τα
κριτιρια τθσ παραγράφου 1. Όπου με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Εταιρείασ
προβλζπεται αρικμόσ ανεξαρτιτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν μεγαλφτεροσ του
προβλεπομζνου ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 6, και, κατόπιν τθσ αντικατάςταςθσ, ο
αρικμόσ των ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
υπολείπεται του προβλεπομζνου ωσ άνω αρικμοφ, αναρτάται ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ και διατθρείται αναρτθμζνθ μζχρι τθν αμζςωσ επόμενθ γενικι
ςυνζλευςθ.
4. Σα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ υποβάλλουν, εφόςον το κρίνουν αναγκαίο, το
κακζνα χωριςτά ι από κοινοφ, αναφορζσ και χωριςτζσ εκκζςεισ από αυτζσ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου προσ τθν τακτικι ι ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ τθσ Εταιρείασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Άρκρο 11
Γενικοί όροι λειτουργίασ των επιτροπϊν
1. Η Εταιρεία διακζτει επιτροπι ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 44 του ν. 4449/2017,
επιτροπι αποδοχϊν και επιτροπι υποψθφιοτιτων.
2. Η επιτροπι αποδοχϊν και θ επιτροπι υποψθφιοτιτων αποτελοφνται από μθ εκτελεςτικά
μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου.
3. Η κάκε επιτροπι τθσ παραγράφου 2 είναι τουλάχιςτον τριμελισ και απαρτίηεται από μθ
εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιςτον δφο (2) είναι
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ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ. ε κάκε περίπτωςθ, θ πλειοψθφία των μελϊν
αποτελείται από ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ. Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ ορίηεται
πάντοτε ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ.
4. Η κάκε επιτροπι τθσ παραγράφου 2 διακζτει κανονιςμό λειτουργίασ με τον οποίο
ορίηονται, μεταξφ άλλων, οι αρμοδιότθτζσ τθσ, ο τρόποσ και οι διαδικαςίεσ άςκθςισ τουσ,
κακϊσ επίςθσ και οι διαδικαςίεσ ςφγκλθςθσ και ςυνεδριάςεων αυτισ.
5. Η κάκε επιτροπι τθσ παραγράφου 2 μπορεί να χρθςιμοποιεί οποιουςδιποτε πόρουσ
κρίνει κατάλλθλουσ, περιλαμβανομζνων εξωτερικϊν ςυμβοφλων, τθσ παρζχονται δε από
τθν Εταιρεία τα απαραίτθτα κεφάλαια για τθν εκπλιρωςθ των αρμοδιοτιτων τουσ.
Άρκρο 12
Επιτροπι αποδοχϊν
Σθρουμζνων των άρκρων 109 ζωσ και 112 του ν. 4548/2018, θ επιτροπι αποδοχϊν:
α) Διατυπϊνει προτάςεισ προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο ωσ προσ τθν πολιτικι αποδοχϊν
που υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 111 του ν.
4548/2018.
β) Διατυπϊνει προτάςεισ προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο ςχετικά με τισ αποδοχζσ των
προςϊπων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ πολιτικισ αποδοχϊν ςφμφωνα με το
άρκρο 110 του ν. 4548/2018.
γ) Εξετάηει τισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ δια τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ αποδοχϊν, παρζχοντασ
τθ γνϊμθ τθσ προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο πριν τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ ςτθ γενικι
ςυνζλευςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 112 του ν. 4548/2018.
Άρκρο 13
Επιτροπι υποψθφιοτιτων
1. Η επιτροπι υποψθφιοτιτων εντοπίηει και προτείνει προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο
πρόςωπα κατάλλθλα για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου
βάςει διαδικαςίασ θ οποία προβλζπεται ςτον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ.
2. Για τθν επιλογι των υποψθφίων θ επιτροπι υποψθφιοτιτων λαμβάνει υπόψθ τουσ
παράγοντεσ και τα κριτιρια που κακορίηει προσ τοφτο θ Εταιρεία, ςφμφωνα με τθν πολιτικι
καταλλθλότθτασ που υιοκετεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΖ ΡΤΘΜΙΕΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ
Άρκρο 14
Οργανωτικζσ ρυκμίςεισ
Η Εταιρεία υιοκετεί και εφαρμόηει, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ, τθ φφςθ, το εφροσ και
τθν πολυπλοκότθτα των δραςτθριοτιτων τθσ, πλαίςιο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ για τθ
ςαφι οργανωτικι διάρκρωςθ αυτισ με:
α) Επαρκζσ και αποτελεςματικό ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου.
β) Επαρκείσ και αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ για τθν πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και τθν
καταςτολι καταςτάςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων.
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γ) Επαρκείσ και αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ επικοινωνίασ με τουσ μετόχουσ, με ςτόχο
να διευκολφνεται θ άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ και o ενεργόσ διάλογοσ με αυτοφσ
(shareholder engagement).
δ) Πολιτικι αποδοχϊν θ οποία ςυνειςφζρει ςτθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι, ςτα
μακροπρόκεςμα ςυμφζροντα και τθ βιωςιμότθτα τθσ Εταιρείασ.
Άρκρο 15
Κανονιςμόσ λειτουργίασ
1. Η Εταιρεία διακζτει κανονιςμό λειτουργίασ και μεριμνά για τθν κατάρτιςθ κανονιςμοφ
λειτουργίασ των θμαντικϊν κυγατρικϊν τθσ.
2. Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ και κάκε τροποποίθςι του εκδίδεται και
εγκρίνεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, περίλθψθ του οποίου δθμοςιοποιείται αμελλθτί
ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ.
3. Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα:
α) Σθν οργανωτικι διάρκρωςθ, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπϊν του άρκρου
11 ι και τυχόν άλλων διαρκϊν επιτροπϊν, κακϊσ και τα κακικοντα των επικεφαλισ τουσ
και τισ γραμμζσ αναφοράσ τουσ.
β) Σθν περιγραφι των κφριων χαρακτθριςτικϊν του υςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου,
καταλαμβάνοντασ τουλάχιςτον τθν λειτουργία του εςωτερικοφ ελζγχου, διαχείριςθσ
κινδφνων και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ.
γ) Σισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςισ
τουσ.
δ) Σισ διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ των προςϊπων που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα, κατά
τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 25 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
596/2014 και των προςϊπων που ζχουν ςτενοφσ δεςμοφσ με αυτά («Τπόχρεα Πρόςωπα»),
με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
596/2014.
ε) Σθσ διαδικαςίεσ γνωςτοποίθςθσ τυχόν φπαρξθσ ςχζςεων εξάρτθςθσ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 10, των μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου, των Ανωτάτων διευκυντικϊν
ςτελεχϊν κακϊσ και των εχόντων ςτενοφσ δεςμοφσ με αυτά τα πρόςωπα.
ςτ) Σισ διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 99
ζωσ και 101 του ν. 4548/2018 ςχετικά με τισ ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ.
η) Σισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων.
θ) Σισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τισ νομοκετικζσ και
κανονιςτικζσ διατάξεισ οι οποίεσ ρυκμίηουν τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ κακϊσ και τισ
δραςτθριότθτζσ τθσ.
κ) Σισ διαδικαςίεσ που διακζτει θ Εταιρεία για τθν διαχείριςθ προνομιακϊν πλθροφοριϊν
και τθν ορκι ενθμζρωςθ του κοινοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
596/2014.
ι) Σθν πολιτικι και τισ διαδικαςίεσ για τθ διενζργεια περιοδικισ αξιολόγθςθσ ςε ατομικι και
ενοποιθμζνθ βάςθ, του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςφμφωνα με αναγνωριςμζνα
πρότυπα αξιολόγθςθσ, ωσ προσ τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ.
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κ) Σθν πολιτικι εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ, ιδίωσ των απαςχολοφμενων ςτον
εςωτερικό ζλεγχο, ςτθ διαχείριςθ κινδφνων, ςτθν κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ και ςτα
πλθροφοριακά ςυςτιματα.
λ) Σθν πολιτικι βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που ακολουκεί θ Εταιρεία, εφόςον υφίςταται.
μ) Σθν υποχρζωςθ κατάρτιςθσ από το διοικθτικό ςυμβοφλιο Διλωςθσ Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ με αναφορά -με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί προςταςίασ των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα- ςτθν πολιτικι καταλλθλότθτασ, ςτα πεπραγμζνα των
επιτροπϊν του άρκρου 11 του παρόντοσ, ςτα αναλυτικά βιογραφικά των μελϊν του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των ανωτάτων διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ, ςε
πλθροφορίεσ για τθν ςυμμετοχι των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςτισ ςυνεδριάςεισ
του και ςτισ ςυνεδριάςεισ των επιτροπϊν του άρκρου 11 του παρόντοσ και ςε πλθροφορίεσ
για τον αρικμό μετοχϊν που κατζχει κάκε μζλοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου και κάκε ανϊτατο
διευκυντικό ςτζλεχοσ ςτθν Εταιρεία.
4. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν
από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, κακορίηεται ο χρόνοσ, θ διαδικαςία και θ
περιοδικότθτα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ περ. (ι) τθσ παρ. 3.
Άρκρο 16
Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου
1. Η Εταιρεία διακζτει μονάδα εςωτερικοφ ελζγχου, που ςυνιςτά ανεξάρτθτθ οργανωτικι
μονάδα εντόσ τθσ Εταιρείασ και ςκοπό ζχει τθν παρακολοφκθςθ και βελτίωςθ των
λειτουργιϊν τθσ Εταιρείασ και των πολιτικϊν τθσ αναφορικά με το φςτθμα εςωτερικοφ
ελζγχου τθσ.
2. Ο επικεφαλισ τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου ορίηεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο
τθσ Εταιρείασ, κατόπιν πρόταςθσ τθσ επιτροπισ ελζγχου, και διακζτει τισ κατάλλθλεσ
γνϊςεισ και ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία. Τπάγεται διοικθτικά ςτον διευκφνοντα
ςφμβουλο και λειτουργικά ςτθν επιτροπι ελζγχου. Απαςχολοφμενοσ ςτθ μονάδα
εςωτερικοφ ελζγχου δεν μπορεί να είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι μζλοσ μετά
δικαιϊματοσ ψιφου τυχόν επιτροπϊν διαρκοφσ χαρακτιρα τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και
πρόςωπο που ζχει ςτενοφσ δεςμοφσ με οιονδιποτε ζχει μία από τισ παραπάνω ιδιότθτεσ,
ςτθν Εταιρεία ι ςε εταιρεία του Ομίλου τθσ.
3. Η Εταιρεία ενθμερϊνει τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ για οποιαδιποτε μεταβολι του
επικεφαλισ τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου με τθν υποβολι των ςχετικϊν πρακτικϊν
ςυνεδρίαςθσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ μεταβολι αυτι.
4. Για τθν άςκθςθ του ζργου τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου, ο επικεφαλισ τθσ
δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε οργανωτικι μονάδα τθσ Εταιρείασ και να
λαμβάνει γνϊςθ οποιουδιποτε ςτοιχείου απαιτείται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων
του.
5. Ο επικεφαλισ τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου υποβάλλει ςτθν επιτροπι ελζγχου το
ετιςιο πρόγραμμα ελζγχων τθσ μονάδασ και τισ απαιτιςεισ πόρων. Σο πρόγραμμα ελζγχων
καταρτίηεται με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τισ
επιςθμάνςεισ τθσ επιτροπισ ελζγχου.
Άρκρο 17
Αρμοδιότθτεσ τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου
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1. Η μονάδα εςωτερικοφ ελζγχου διακζτει και εφαρμόηει εςωτερικό κανονιςμό
λειτουργίασ, ο οποίοσ εγκρίνεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, κατόπιν πρόταςθσ τθσ
επιτροπισ ελζγχου. Η μονάδα εςωτερικοφ ελζγχου ζχει, για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 1
ζωσ 24, κατ’ ελάχιςτο, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) Παρακολουκεί, ελζγχει και αξιολογεί, τθν λειτουργία τθσ Εταιρείασ ωσ προσ:
αα) το φςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου, ιδίωσ ωσ προσ τθν επάρκεια και τθν ορκότθτα τθσ
παρεχόμενθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ κακϊσ επίςθσ ωσ προσ τθ εφαρμογι του
κανονιςμοφ λειτουργίασ,
ββ) τουσ μθχανιςμοφσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ,
γγ) τουσ μθχανιςμοφσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και
δδ) τθν τιρθςθ των δεςμεφςεων που περιζχονται ςε ενθμερωτικά δελτία και τα
επιχειρθματικά ςχζδια τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν χριςθ των κεφαλαίων που αντλικθκαν
από τθν ρυκμιηόμενθ αγορά.
β) υντάςςει εκκζςεισ προσ τισ ελεγχόμενεσ μονάδεσ με τα τυχόν ευριματα αναφορικά με
το υπό (α) πεδίο, τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από αυτά και τισ τυχόν προτάςεισ
βελτίωςθσ, οι οποίεσ υποβάλλονται τουλάχιςτον ανά τρίμθνο ςτθν επιτροπι ελζγχου.
2. Ο επικεφαλισ τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου παρίςταται ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ των
μετόχων.
3. Ο επικεφαλισ τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου παρζχει οποιαδιποτε πλθροφορία
ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, ςυνεργάηεται με αυτιν και
διευκολφνει με κάκε δυνατό τρόπο το ζργο παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και εποπτείασ τθσ.
Άρκρο 18
Κϊδικασ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ
1. Η Εταιρεία διακζτει και εφαρμόηει κϊδικα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ο οποίοσ ζχει
καταρτιςτεί από φορζα εγνωςμζνου κφρουσ.
2. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ελζγχει, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ των
προχποκζςεων ειςαγωγισ των μετοχϊν ι άλλων κινθτϊν αξιϊν Εταιρείασ προσ
διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, τθν υποβολι διλωςθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρείασ
ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4548/2018.
Άρκρο 19
Ενθμζρωςθ μετόχων
1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων για τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα, για τθν εκλογι μελϊν του, το διοικθτικό ςυμβοφλιο αναρτά ςτο διαδικτυακό
τόπο τθσ Εταιρείασ το αργότερο είκοςι (20) πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ γενικι ςυνζλευςθ,
ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ ειςιγθςισ του, ενθμζρωςθ ωσ προσ το κάκε υποψιφιο μζλοσ,
ςχετικά με τα ακόλουκα:
α)
Αιτιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ επιλογισ του ωσ υποψθφίου.
β)
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιςτον πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν παροφςα δραςτθριότθτα του υποψθφίου, κακϊσ επίςθσ και τυχόν
ςυμμετοχζσ του ςε άλλα διοικθτικά ςυμβοφλια και επιτροπζσ νομικϊν προςϊπων.
γ)
Σθν πλιρωςθ των κριτθρίων καταλλθλότθτασ υποψθφίων μελϊν του διοικθτικοφ
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ςυμβουλίου τθσ πολιτικισ καταλλθλότθτασ τθσ Εταιρείασ, εάν δε ο υποψιφιοσ προτείνεται
για εκλογι ωσ ανεξάρτθτο μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, τθν πλιρωςθ επιπλζον των
κριτθρίων ανεξαρτθςίασ που ορίηονται ςτο άρκρο 10 του παρόντοσ.
2. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο μεριμνά ϊςτε το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ με τισ πλζον
πρόςφατεσ τροποποιιςεισ του, να είναι αναρτθμζνα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ.
Άρκρο 20
Μονάδα εξυπθρζτθςθσ μετόχων

α)

β)
γ)

α)

β)
γ)
δ)

1. Η Εταιρεία διακζτει μονάδα εξυπθρζτθςθσ μετόχων θ οποία ζχει τθν ευκφνθ τθσ άμεςθσ
και ιςότιμθσ πλθροφόρθςθσ των μετόχων, κακϊσ και τθσ εξυπθρζτθςισ τουσ ςχετικά με τθν
άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και το καταςτατικό τθσ
Εταιρείασ.
2. Ειδικότερα, θ μονάδα εξυπθρζτθςθσ μετόχων μεριμνά για τθν άμεςθ, ορκι και ιςότιμθ
πλθροφόρθςθ των μετόχων ςχετικά με τα ακόλουκα:
Διανομι μεριςμάτων και δωρεάν μετοχϊν, πράξεισ ζκδοςθσ νζων μετοχϊν με καταβολι
μετρθτϊν, ανταλλαγι μετοχϊν, χρονικι περίοδο άςκθςθσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων
προτίμθςθσ ι μεταβολζσ ςτα αρχικά χρονικά περικϊρια (π.χ. επζκταςθ του χρόνου
άςκθςθσ των δικαιωμάτων).
Παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ τακτικζσ ι ζκτακτεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ και τισ
αποφάςεισ που λαμβάνονται ςε αυτζσ.
Απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν και διάκεςι τουσ, ι τυχόν ακφρωςθ αυτϊν, κακϊσ και
προγράμματα διάκεςθσ μετοχϊν, ι δωρεάν διάκεςθσ μετοχϊν ςε μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου και ςτο προςωπικό τθσ Εταιρείασ.
3. Η μονάδα εξυπθρζτθςθσ μετόχων ζχει επίςθσ τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ:
Επικοινωνίασ και ανταλλαγισ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν με τα κατά περίπτωςθ κεντρικά
αποκετιρια τίτλων και τουσ διαμεςολαβθτζσ ςτο πλαίςιο ταυτοποίθςθσ των μετόχων
ςφμφωνα με τισ διατυπϊςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Επικοινωνίασ με τουσ μετόχουσ.
Ενθμζρωςθσ των μετόχων τθρουμζνων των προβλζψεων του άρκρου 17 του ν. 3556/2007
(Α’ 91).
Παρακολοφκθςθσ του τρόπου άςκθςθσ των μετοχικϊν δικαιωμάτων, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τα
ποςοςτά ςυμμετοχισ των μετόχων ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ και τθσ άςκθςθσ του
δικαιϊματοσ ψιφου.
4. Η Εταιρεία διακζτει μονάδα εξυπθρζτθςθσ με αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ προσ τισ
ανωτζρω και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ κινθτϊν αξιϊν που εκδίδει και ειςάγει ςε ρυκμιηόμενεσ
αγορζσ ι ΠΜΔ για τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ των ςχετικϊν δικαιοφχων.
Άρκρο 21
Μονάδα εταιρικϊν ανακοινϊςεων
Η Εταιρεία διακζτει μονάδα εταιρικϊν ανακοινϊςεων, θ οποία ζχει τθν αρμοδιότθτα
διενζργειασ των απαραίτθτων ανακοινϊςεων για τθν ενθμζρωςθ των μετόχων, ι
δικαιοφχων άλλων κινθτϊν αξιϊν τθσ Εταιρείασ, ωσ προσ εταιρικά γεγονότα, ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του άρκρου 17 του ν. 3556/2007 και του ν. 4548/2018. Η μονάδα εταιρικϊν
ανακοινϊςεων ζχει τθν αρμοδιότθτα ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τισ υποχρεϊςεισ που
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προβλζπονται ςτο άρκρο 17 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 596/2014.
Άρκρο 22
Πιςτοποίθςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ
χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ
Ο ορκωτόσ ελεγκτισ λογιςτισ ι θ ελεγκτικι εταιρεία οφείλει να επιβεβαιϊνει ςτθν Ζκκεςθ
Ελζγχου ότι θ Εταιρεία διακζτει κανονιςμό λειτουργίασ με το προβλεπόμενο κατά το άρκρο
15 του παρόντοσ νόμου περιεχόμενο.
Άρκρο 23
Εκτίμθςθ για τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ ωσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ και διλωςθσ
μεςο-μακροπρόκεςμθσ βιωςιμότθτασ
1. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο οφείλει να προβαίνει ςε εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ
Εταιρείασ να διατθρθκεί ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα (going concern) τόςο ςτισ ετιςιεσ
όςο και ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ-εκκζςεισ. Επιπροςκζτωσ, τόςο ςτισ
ετιςιεσ όςο και ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ-εκκζςεισ, το διοικθτικό
ςυμβοφλιο οφείλει να αναφζρει τθν τυχόν φπαρξθ ςθμαντικϊν αβεβαιοτιτων, οι οποίεσ
ςχετίηονται με γεγονότα ι ςυνκικεσ που μπορεί να δθμιουργιςουν ςοβαρζσ αμφιβολίεσ
όςον αφορά τθ δυνατότθτα τθσ Εταιρείασ να διατθρθκεί ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα
για διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των ετιςιων
και ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων-εκκζςεων.
2. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο οφείλει να επεξθγεί ςτθν ετιςια οικονομικι ζκκεςθ –
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα κατάςταςθ και τουσ βαςικοφσ κινδφνουσ τθσ Εταιρείασ–
πϊσ ζχουν εκτιμθκεί οι προοπτικζσ τθσ Εταιρείασ, το χρονικό διάςτθμα για το οποίο ζχει
γίνει θ εν λόγω εκτίμθςθ, και τουσ λόγουσ που κεωρεί ότι θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου
χρονικοφ διαςτιματοσ είναι θ αρμόηουςα. Επίςθσ, ςτθν ίδια ζκκεςθ, το διοικθτικό
ςυμβοφλιο οφείλει:
α) να δθλϊνει το κατά πόςο ζχει εφλογθ προςδοκία ότι θ Εταιρεία κα μπορζςει να
ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ και να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ κατά το ωσ
άνω χρονικό διάςτθμα, κακϊσ και
β) να επιςθμαίνει τυχόν επιφυλάξεισ που ζχει ι υποκζςεισ που ζχει χρθςιμοποιιςει ςτο
πλαίςιο τθσ προειρθμζνθσ εκτίμθςθσ.
Άρκρο 24
Κυρϊςεισ
1. Αρμόδια για τθν εφαρμογι των άρκρων 1 ζωσ 24 του παρόντοσ ορίηεται θ Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ. ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των άρκρων 1 ζωσ 23, θ
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ επιβάλλει ςτθν Εταιρεία ι και ςε μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου επίπλθξθ ι πρόςτιμο που δεν υπερβαίνει το 7% του κφκλου εργαςιϊν τθσ
Εταιρείασ για κάκε ζτοσ παράβαςθσ.
2. Κατά τθν επιμζτρθςθ του προςτίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψθ θ βαρφτθτα τθσ
παράβαςθσ, θ επίπτωςθ τθσ παράβαςθσ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ, ο κίνδυνοσ
πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτα ςυμφζροντα των επενδυτϊν και των μετόχων μειοψθφίασ τθσ
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Εταιρίασ, ο βακμόσ τθσ υπαιτιότθτασ, θ λιψθ μζτρων από τον παραβάτθ για τθν άρςθ τθσ
παράβαςθσ ςτο μζλλον, ο βακμόσ ςυνεργαςίασ με τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ κατά το
ςτάδιο διερεφνθςθσ και ελζγχου, οι ανάγκεσ τθσ ειδικισ και γενικισ πρόλθψθσ και θ τυχόν
κακ’ υποτροπι τζλεςθ παραβάςεων των άρκρων 1 ζωσ 23 του παρόντοσ.
3. Σο κφροσ των αποφάςεων του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ δεν
κίγεται από τθ μθ τιρθςθ των διατάξεων των άρκρων 1 ζωσ 23 του παρόντοσ.
ΜΕΡΟ Β’
ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2007/36/ΕΚ όςον αφορά τθν ενκάρρυνςθ
τθσ μακροπρόκεςμθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των μετόχων
Άρκρο 25
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ
(Άρκρο 1 ςτοιχείο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 25 ζωσ 36 κακορίηουν προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ
οριςμζνων δικαιωμάτων των μετόχων που ςυνδζονται με δικαίωμα ψιφου ςε γενικζσ
ςυνελεφςεισ εταιρειϊν οι οποίεσ ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα ςτθν Ελλάδα και οι
μετοχζσ των οποίων ζχουν ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά
εγκατεςτθμζνθ ι λειτουργοφςα ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κακορίηουν
επίςθσ ειδικζσ απαιτιςεισ προκειμζνου να ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των μετόχων, ιδίωσ
μακροπρόκεςμα. Οι εν λόγω ειδικζσ απαιτιςεισ εφαρμόηονται για τθν ταυτοποίθςθ των
μετόχων, τθ διαβίβαςθ πλθροφοριϊν, τθ διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των
μετόχων, τθ διαφάνεια των κεςμικϊν επενδυτϊν, τουσ διαχειριςτζσ περιουςιακϊν
ςτοιχείων και τουσ πλθρεξοφςιουσ ςυμβοφλουσ.
2. Οι διατάξεισ των άρκρων 32 ζωσ 35 του παρόντοσ, καταλαμβάνουν:
α) κεςμικοφσ επενδυτζσ και διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, εφόςον θ Ελλάδα
αποτελεί το κράτοσ μζλοσ καταγωγισ τουσ,
β) πλθρεξοφςιουσ ςυμβοφλουσ, εφόςον πλθρεξοφςιοσ ςφμβουλοσ ζχει τθν καταςτατικι του
ζδρα ςτθν Ελλάδα ι, αν ο πλθρεξοφςιοσ ςφμβουλοσ δεν ζχει καταςτατικι ζδρα εντόσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον ζχει ςτθν Ελλάδα τα κεντρικά του γραφεία ι κατάςτθμα ςε
περίπτωςθ που δεν ζχει κεντρικά γραφεία εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
3. Οι διατάξεισ των άρκρων 25 ζωσ 36 δεν εφαρμόηονται ςτθν περίπτωςθ χριςθσ των
εργαλείων, εξουςιϊν και μθχανιςμϊν εξυγίανςθσ που προβλζπονται ςτο Κεφάλαιο Ι (άρκρα
37 ζωσ 58) του άρκρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).
4. Σα άρκρα 27 ζωσ 31 του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται ςτουσ διαμεςολαβθτζσ που
παρζχουν υπθρεςίεσ ςε μετόχουσ ι ςε άλλουσ διαμεςολαβθτζσ για μετοχζσ εταιρειϊν οι
οποίεσ ζχουν τθν καταςτατικι ζδρα τουσ ςτθν Ελλάδα και οι μετοχζσ των οποίων ζχουν
ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά εγκατεςτθμζνθ ι λειτουργοφςα ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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6. Σα άρκρα 32 ζωσ 35 του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται ςε:
α) κεςμικοφσ επενδυτζσ που επενδφουν ςε μετοχζσ διαπραγματεφςιμεσ ςε ρυκμιηόμενθ
αγορά άμεςα ι μζςω διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων ·
β) διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων που επενδφουν ςτισ μετοχζσ αυτζσ εξ ονόματοσ
επενδυτϊν, και
γ) πλθρεξοφςιουσ ςυμβοφλουσ ςτο μζτρο που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε μετόχουσ για
μετοχζσ εταιρειϊν με καταςτατικι ζδρα ςτθν Ελλάδα και οι μετοχζσ των οποίων ζχουν
ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά εγκατεςτθμζνθ ι λειτουργοφςα ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Άρκρο 26
Οριςμοί
(Άρκρο 1 ςτοιχείο 2 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
Για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 25 ζωσ 36 του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:
α) «ρυκμιηόμενθ αγορά»: θ ρυκμιηόμενθ αγορά κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 21 του
άρκρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 21 του άρκρου τθσ
Οδθγίασ 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ Μαΐου
2014 για τισ αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων και τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ
2002/92/ΕΚ και τθσ Οδθγίασ 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014),
β) «μζτοχοσ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο αναγνωρίηεται ωσ μζτοχοσ ςφμφωνα
με το Ελλθνικό δίκαιο,
γ) «πλθρεξοφςιο»: θ εξουςιοδότθςθ που παρζχεται από μζτοχο ςε φυςικό ι νομικό
πρόςωπο προκειμζνου αυτό να αςκεί ςτθ γενικι ςυνζλευςθ οριςμζνα ι όλα τα δικαιϊματα
του εν λόγω μετόχου ςτο όνομά του,
δ) «διαμεςολαβθτισ»: πρόςωπο, όπωσ επιχείρθςθ επενδφςεων κατά τθν ζννοια τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν. 4514/2018 και κατά τθν ζννοια του ςθμείου 1 τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 4 τθσ Οδθγίασ 2014/65/ΕΕ, πιςτωτικό ίδρυμα κατά τθν ζννοια
του ςθμείου 1 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 575/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (EE L 176) και κεντρικό αποκετιριο τίτλων
κατά τθν ζννοια του ςθμείου 1 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
909/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (EE L 257), που παρζχει
υπθρεςίεσ φφλαξθσ μετοχϊν, διαχείριςθσ μετοχϊν ι τιρθςθσ λογαριαςμϊν αξιϊν εξ
ονόματοσ μετόχων ι άλλων προςϊπων,
ε) «κεςμικόσ επενδυτισ»:
αα) επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ αςφάλιςθσ ηωισ κατά τθν ζννοια
του άρκρου 5 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) και ανταςφάλιςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7
του άρκρου 3 του ν. 4364/2016, με τθν προχπόκεςθ ότι οι εν λόγω δραςτθριότθτεσ
καλφπτουν υποχρεϊςεισ αςφάλιςθσ ηωισ και δεν εξαιροφνται ςφμφωνα με τισ εν λόγω
διατάξεισ,
ββ) ίδρυμα επαγγελματικϊν ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (EE L 354)
ςφμφωνα με το άρκρο 2 αυτισ, εκτόσ εάν ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ, οι
διατάξεισ τθσ τελευταίασ δεν εφαρμόηονται πλιρωσ ι εν μζρει, ςτο ςυγκεκριμζνο ίδρυμα,
ςτ) «διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων»: επιχείρθςθ επενδφςεων κατά τθν ζννοια τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν. 4514/2018 που παρζχει υπθρεςίεσ διαχείριςθσ
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χαρτοφυλακίου ςε επενδυτζσ, ΔΟΕΕ και ΑΕΔΟΕΕ (Διαχειριςτισ Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν
Επενδφςεων και Ανϊνυμθ Εταιρία Διαχείριςθσ Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων)
όπωσ ορίηονται ςτισ υποπεριπτϊςεισ αα και ββ τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 4 του ν. 4209/2013 (Α’ 253) που δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ εξαίρεςθσ ςφμφωνα
με το άρκρο 3 του εν λόγω νόμου ι εταιρεία διαχείριςθσ όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο β) του
άρκρου 3 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) ι επιχείρθςθ επενδφςεων εγκεκριμζνθ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ αυτϊν, εφόςον δεν ζχει ορίςει εταιρεία διαχείριςθσ εγκεκριμζνθ, για τθ
διαχείριςι τθσ,
η) «πλθρεξοφςιοσ ςφμβουλοσ»: νομικό πρόςωπο που αναλφει, ςε επαγγελματικι και
εμπορικι βάςθ, τα ςτοιχεία που κοινοποιοφν οι επιχειριςεισ και, όπου είναι ςκόπιμο,
άλλεσ πλθροφορίεσ ειςθγμζνων εταιρειϊν, με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των επενδυτϊν
προκειμζνου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τισ αποφάςεισ ψιφου τουσ ζχοντασ ςτθ διάκεςι
τουσ ζρευνεσ, ςυμβουλζσ ι ςυςτάςεισ ψιφου ςχετικά με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων
ψιφου τουσ·
θ) «ςυνδεδεμζνο μζροσ»: ζχει τθν ζννοια που του αποδίδεται ςτα διεκνι λογιςτικά
πρότυπα που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1606/2002 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (EE L 243),
κ) «πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτα του μετόχου»: πλθροφορία που επιτρζπει τον
προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ ενόσ μετόχου, περιλαμβανομζνων τουλάχιςτον των εξισ:
αα) ονόματοσ και ςτοιχείων επικοινωνίασ (με τθν πλιρθ διεφκυνςθ και, όπου υπάρχει, τθ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) του μετόχου και, αν πρόκειται για νομικό
πρόςωπο, εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα του αρικμοφ καταχϊριςισ του ςτο Γενικό Εμπορικό
Μθτρϊο (αρ. ΓΕΜΗ), ι εγκατεςτθμζνο ςε Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του EUID,
ςφμφωνα με το ςθμείο 5 του Παραρτιματοσ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/884
(ΕΕ L 144), ι εγκατεςτθμζνο ςε Σρίτθ χϊρα του αναγνωριςτικοφ κωδικοφ νομικισ οντότθτασ
(Legal Entity Identifier-LEI) ςφμφωνα με το ςθμείο 17 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2018/1212 (ΕΕ L 223),
ββ) αρικμοφ κατεχόμενων μετοχϊν, και
γγ) μόνο αν ηθτθκοφν από τθν εταιρεία, ενόσ ι περιςςοτζρων από τα ακόλουκα ςτοιχεία:
κατθγορίεσ ι κλάςεισ των κατεχόμενων μετοχϊν ι θμερομθνία από τθν οποία κατζχονται.
Άρκρο 27
Εξακρίβωςθ των ςτοιχείων των μετόχων
(Άρκρο 3α τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Οι εταιρείεσ ζχουν το δικαίωμα να εξακριβϊνουν τα ςτοιχεία των μετόχων τουσ.
2. Ο διαμεςολαβθτισ, κατόπιν αιτιματοσ τθσ εταιρείασ ι τρίτου μζρουσ που ζχει οριςτεί
από τθν εταιρεία, γνωςτοποιεί χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν εταιρεία τα ςτοιχεία ταυτότθτασ
του μετόχου.
3. τθν περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ διαμεςολαβθτζσ ςε μια αλυςίδα
διαμεςολαβθτϊν, το αίτθμα τθσ εταιρείασ ι τρίτου μζρουσ που ζχει οριςτεί από τθν
εταιρεία, διαβιβάηεται μεταξφ των διαμεςολαβθτϊν χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σα ςτοιχεία
ταυτότθτασ του μετόχου διαβιβάηονται απευκείασ ςτθν εταιρεία ι ςτο τρίτο μζροσ που ζχει
οριςτεί από τθν εταιρεία χωρίσ κακυςτζρθςθ από τον διαμεςολαβθτι που ζχει ςτθν κατοχι
του τισ αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. Η εταιρεία μπορεί να λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με
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τθν ταυτότθτα του μετόχου από κάκε διαμεςολαβθτι ςτθν αλυςίδα, ο οποίοσ ζχει ςτθν
κατοχι του τισ πλθροφορίεσ.
Η εταιρεία δφναται να ηθτεί από το κεντρικό αποκετιριο τίτλων ι από άλλο διαμεςολαβθτι
ι πάροχο υπθρεςιϊν να ςυγκεντρϊςει τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτα του
μετόχου, μεταξφ άλλων από τουσ διαμεςολαβθτζσ ςτθν αλυςίδα διαμεςολαβθτϊν, και να
τθσ τισ διαβιβάςει.
Ο διαμεςολαβθτισ, κατόπιν αιτιματοσ τθσ εταιρείασ ι τρίτου μζρουσ που ζχει οριςτεί από
τθν εταιρεία, γνωςτοποιεί χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν εταιρεία τα ςτοιχεία του
επόμενου διαμεςολαβθτι ςτθν αλυςίδα διαμεςολαβθτϊν.
4. Σα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα των μετόχων υποβάλλονται ςε επεξεργαςία βάςει
του παρόντοσ άρκρου, προκειμζνου να μπορεί θ εταιρεία να ταυτοποιεί τουσ
υφιςτάμενουσ μετόχουσ για να επικοινωνεί άμεςα μαηί τουσ, ζτςι ϊςτε να διευκολφνονται
θ άςκθςθ των δικαιωμάτων των μετόχων και θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτθν εταιρεία.
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, οι εταιρείεσ και οι διαμεςολαβθτζσ δεν διατθροφν
τα προςωπικά δεδομζνα μετόχων που τουσ διαβιβάηονται για διάςτθμα μεγαλφτερο των 12
μθνϊν από τθ ςτιγμι που λαμβάνουν γνϊςθ του γεγονότοσ ότι το ςυγκεκριμζνο πρόςωπο
ζπαψε να είναι μζτοχοσ.
5. Οι μζτοχοι που είναι νομικά πρόςωπα δφνανται να διορκϊνουν ελλιπείσ ι ανακριβείσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτά τουσ ωσ μετόχων.
6. Ο διαμεςολαβθτισ που γνωςτοποιεί ςτοιχεία ταυτότθτασ μετόχου ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ που κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο δεν παραβιάηει οποιονδιποτε περιοριςμό ςε
ςχζςθ με τθ γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν, ςυμβατικά προβλεπόμενο ι βάςει
οποιαςδιποτε νομοκετικισ, κανονιςτικισ ι διοικθτικισ διάταξθσ.
Άρκρο 28
Διαβίβαςθ πλθροφοριϊν
(άρκρο 3 β τθσ Οδθγίασ (EE) 2017/828)
1. Οι διαμεςολαβθτζσ καλοφνται να διαβιβάηουν τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ, χωρίσ
κακυςτζρθςθ, από τθν εταιρεία ςτουσ μετόχουσ ι ςε τρίτουσ που ζχουν οριςτεί από
μζτοχο:
α)
τισ πλθροφορίεσ που απαιτείται να παρζχει ςτον μζτοχο θ εταιρεία προκειμζνου ο
μζτοχοσ να είναι ςε κζςθ να αςκεί τα δικαιϊματα που απορρζουν από τισ μετοχζσ του, οι
οποίεσ απευκφνονται ςε όλουσ τουσ μετόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ι
β)
όταν οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο α) είναι διακζςιμεσ ςτουσ
μετόχουσ από τον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ, ανακοίνωςθ που να αναφζρει ςε ποιο μζροσ του
ιςτότοπου υπάρχουν οι πλθροφορίεσ αυτζσ.
2. Οι εταιρείεσ παρζχουν ςτουσ διαμεςολαβθτζσ, ςε τυποποιθμζνθ μορφι και εγκαίρωσ, τισ
πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο α) ι ςτθν ανακοίνωςθ που
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο β).
3. Η παράγραφοσ 2 δεν εφαρμόηεται όταν οι εταιρείεσ αποςτζλλουν τισ εν λόγω
πλθροφορίεσ ι τθν εν λόγω ανακοίνωςθ απευκείασ ςε όλουσ τουσ μετόχουσ τουσ ι ςε τρίτο
μζροσ που ζχει οριςτεί από μζτοχο.
4. Οι διαμεςολαβθτζσ διαβιβάηουν χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν εταιρεία,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν λάβει από τουσ μετόχουσ, τισ πλθροφορίεσ που
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λαμβάνουν από τουσ μετόχουσ ςχετικά με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που απορρζουν
από τισ μετοχζσ τουσ.
5. τθν περίπτωςθ που υφίςτανται περιςςότεροι του ενόσ διαμεςολαβθτζσ ςε μια αλυςίδα
διαμεςολαβθτϊν, οι αναφερόμενεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 4 πλθροφορίεσ διαβιβάηονται
μεταξφ των διαμεςολαβθτϊν χωρίσ κακυςτεριςεισ, εκτόσ αν οι πλθροφορίεσ μποροφν να
διαβιβαςτοφν απευκείασ από τον διαμεςολαβθτι ςτθν εταιρεία ι ςτον μζτοχο ι ςε τρίτο
μζροσ που ζχει οριςτεί από μζτοχο.
Άρκρο 29
Διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των μετόχων
(άρκρο 3 γ τθσ Οδθγίασ (EE) 2017/828)

1. Οι διαμεςολαβθτζσ διευκολφνουν τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του μετόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ και ψιφου ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ
με ζναν τουλάχιςτον από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:
α) ο διαμεςολαβθτισ προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ ϊςτε ο μζτοχοσ ι τρίτο μζροσ
που ζχει ορίςει ο μζτοχοσ να μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα αυτοπροςϊπωσ
β) ο διαμεςολαβθτισ αςκεί τα δικαιϊματα που απορρζουν από τισ μετοχζσ, κατόπιν ρθτισ
εξουςιοδότθςθσ και ςφμφωνα με τισ εντολζσ του μετόχου και προσ όφελοσ του μετόχου.
2. Όταν θ ψθφοφορία γίνεται θλεκτρονικά, τα πρόςωπα που ψιφιςαν λαμβάνουν άμεςα
μετά τθ γενικι ςυνζλευςθ από τθν εταιρεία ι τρίτο μζροσ που ορίηεται από αυτόν
θλεκτρονικι επιβεβαίωςθ ψιφου.
ε κάκε περίπτωςθ, κατόπιν αιτιματοσ μετόχου ι του πλθρεξουςίου αυτοφ που
υποβάλλεται ςτθν εταιρεία εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ ψθφοφορίασ, θ
εταιρεία οφείλει να χορθγιςει επιβεβαίωςθ ότι θ ψιφοσ του μετόχου ι του πλθρεξουςίου
αυτοφ ζχει καταγραφεί ωσ ζγκυρθ και ζχει λθφκεί υπόψθ από τθν εταιρεία, εκτόσ αν ο
μζτοχοσ ι ο πλθρεξοφςιόσ του διακζτει ιδθ τθν πλθροφορία αυτι.
τθν περίπτωςθ που ο διαμεςολαβθτισ λάβει τθν επιβεβαίωςθ που αναφζρεται ςτο πρϊτο
ι ςτο δεφτερο εδάφιο, τθ διαβιβάηει χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτον μζτοχο ι ςε
τρίτο μζροσ που ζχει οριςτεί από τον μζτοχο. τθν περίπτωςθ που υφίςτανται περιςςότεροι
του ενόσ διαμεςολαβθτζσ ςε μια αλυςίδα διαμεςολαβθτϊν, θ επιβεβαίωςθ διαβιβάηεται
μεταξφ των διαμεςολαβθτϊν χωρίσ κακυςτεριςεισ, εκτόσ αν θ επιβεβαίωςθ μπορεί να
διαβιβαςτεί απευκείασ ςτον μζτοχο ι ςε τρίτο μζροσ που ζχει οριςτεί από τον μζτοχο.
Άρκρο 30
Μθ διακριτικι μεταχείριςθ, αναλογικότθτα και διαφάνεια κόςτουσ
(Άρκρο 3δ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Οι διαμεςολαβθτζσ δθμοςιοποιοφν ςτον ιςτότοπό τουσ τισ χρεϊςεισ που επιβάλλουν για
τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν βάςει των άρκρων 27 ζωσ και 31 του παρόντοσ νόμου και του
Κεφαλαίου 1α τθσ Οδθγίασ 2007/36/ΕΚ χωριςτά για κάκε υπθρεςία.
2. Οι χρεϊςεισ που επιβάλλονται από διαμεςολαβθτζσ ςτουσ μετόχουσ, τισ εταιρείεσ και
άλλουσ διαμεςολαβθτζσ δεν ειςάγουν διακρίςεισ και είναι ανάλογεσ με τισ πραγματικζσ
δαπάνεσ που προκφπτουν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν.
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Οποιεςδιποτε διαφορζσ μεταξφ των χρεϊςεων που επιβάλλονται ςε περιπτϊςεισ εγχϊριασ
και διαςυνοριακισ άςκθςθσ δικαιωμάτων επιτρζπονται μόνο εφόςον είναι δεόντωσ
αιτιολογθμζνεσ και αντιςτοιχοφν ςτισ διαφορζσ των πραγματικϊν δαπανϊν που
πραγματοποιικθκαν για τθν παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν από τουσ διαμεςολαβθτζσ.
Άρκρο 31
Διαμεςολαβθτζσ τρίτθσ χϊρασ
(Άρκρο 3ε τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
Σα άρκρα 27 ζωσ 30 του παρόντοσ εφαρμόηονται επίςθσ και ςε διαμεςολαβθτζσ που δεν
ζχουν τθν καταςτατικι ι τθν πραγματικι τουσ ζδρα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (διαμεςολαβθτζσ τρίτθσ χϊρασ) όταν παρζχουν τισ υπθρεςίεσ που
αναφζρονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 25.
Άρκρο 32
Πολιτικι ενεργοφ ςυμμετοχισ
(Άρκρο 3η τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Οι κεςμικοί επενδυτζσ και οι διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων αναπτφςςουν και
δθμοςιοποιοφν πολιτικι για τθν ενεργό ςυμμετοχι που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο
ενςωματϊνουν τθν ενεργό ςυμμετοχι των μετόχων ςτθν επενδυτικι ςτρατθγικι τουσ. Η
πολιτικι περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουκοφν τισ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ
γίνονται επενδφςεισ όςον αφορά ςθμαντικά ηθτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ
ςτρατθγικισ, τθσ χρθματοοικονομικισ και μθ χρθματοοικονομικισ απόδοςθσ και του
κινδφνου, τθσ διάρκρωςθσ του κεφαλαίου, του κοινωνικοφ και περιβαλλοντικοφ αντικτφπου
και τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, τθ διεξαγωγι διαλόγου με τισ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ
γίνονται επενδφςεισ, τθν άςκθςθ δικαιωμάτων ψιφου και άλλων δικαιωμάτων που
απορρζουν από τισ μετοχζσ, τθ ςυνεργαςία με άλλουσ μετόχουσ και τθν επικοινωνία με
τουσ ενδιαφερομζνουσ φορείσ των εταιρειϊν ςτισ οποίεσ γίνονται επενδφςεισ, κακϊσ και τθ
διαχείριςθ υφιςτάμενων ι ενδεχόμενων περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που
ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι τουσ.
2. Οι κεςμικοί επενδυτζσ και οι διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων δθμοςιοποιοφν ςε
ετιςια βάςθ τον τρόπο εφαρμογισ τθσ εν λόγω πολιτικισ ενεργοφ ςυμμετοχισ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων μιασ γενικισ επιςκόπθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ ςτισ
ψθφοφορίεσ, μιασ επεξιγθςθσ ςχετικά με τισ πιο ςθμαντικζσ ψθφοφορίεσ και ςχετικά με τθ
χριςθ υπθρεςιϊν πλθρεξουςίων ςυμβοφλων. Επίςθσ, γνωςτοποιοφν πϊσ ψιφιςαν ςτισ
γενικζσ ςυνελεφςεισ των εταιρειϊν ςτο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν. Από
τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ μπορεί να εξαιροφνται ψιφοι ιςςονοσ ςθμαςίασ εξαιτίασ
του κζματοσ τθσ ψθφοφορίασ ι του μεγζκουσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εταιρεία.
3. Οι κεςμικοί επενδυτζσ και οι διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων δφναται να
παρεκκλίνουν από τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ με τθν
προχπόκεςθ ότι ζχουν δθμοςιοποιιςει ςαφι και αιτιολογθμζνθ επεξιγθςθ ςχετικά με τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ επζλεξαν να μθ ςυμμορφωκοφν με μία ι περιςςότερεσ από τισ εν
λόγω απαιτιςεισ.
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4. Οι αναφερόμενεσ πλθροφορίεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ είναι διακζςιμεσ
χωρίσ χρζωςθ ςτον δικτυακό τόπο του κεςμικοφ επενδυτι ι του διαχειριςτι περιουςιακϊν
ςτοιχείων. τθν περίπτωςθ που ζνασ διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων εφαρμόηει τθν
πολιτικι ενεργοφ ςυμμετοχισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ψθφοφορίασ εκ μζρουσ ενόσ
κεςμικοφ επενδυτι, ο κεςμικόσ επενδυτισ αναφζρει ποφ ζχουν δθμοςιευκεί οι
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ψιφου από τον διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων.
5. Οι κανόνεσ περί ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εφαρμόηονται για τουσ κεςμικοφσ
επενδυτζσ και τουσ διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, όπωσ το άρκρο 14 του ν.
4209/2013, το άρκρο 14 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο β) και το άρκρο 23 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο
γ) του ν. 4099/2012 και οι ςχετικοί κανόνεσ για τθν εφαρμογι τουσ, κακϊσ και το άρκρο 23
του ν. 4514/2018, εφαρμόηονται και για τισ δραςτθριότθτεσ ενεργοφ ςυμμετοχισ.

Άρκρο 33
Επενδυτικι ςτρατθγικι κεςμικϊν επενδυτϊν και ςυμφωνίεσ με τουσ διαχειριςτζσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων
(Άρκρο 3θ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Οι κεςμικοί επενδυτζσ γνωςτοποιοφν ςτο κοινό τον τρόπο με τον οποίο τα βαςικά
ςτοιχεία τθσ ςτρατθγικισ επενδφςεων ςε μετοχζσ («επενδυτικι ςτρατθγικι») που
εφαρμόηουν ςυνάδουν με το προφίλ και τθ διάρκεια των υποχρεϊςεϊν τουσ, και ιδίωσ των
μακροπρόκεςμων, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο ςυμβάλλουν ςτθ
μεςομακροπρόκεςμθ απόδοςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τουσ.
2. ε περίπτωςθ που ζνασ διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων επενδφει εκ μζρουσ ενόσ
κεςμικοφ επενδυτι, είτε υπό κακεςτϊσ διακριτικισ ευχζρειασ για κάκε πελάτθ είτε μζςω
ενόσ οργανιςμοφ ςυλλογικϊν επενδφςεων, ο κεςμικόσ επενδυτισ γνωςτοποιεί ςτο κοινό τισ
εξισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυμφωνία του με τον διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων:
(α) τον τρόπο με τον οποίο θ ςυμφωνία με τον διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων του
παρζχει κίνθτρα να ευκυγραμμίηει τθν επενδυτικι ςτρατθγικι του και τισ αποφάςεισ του με
το προφίλ και τθ διάρκεια των υποχρεϊςεων του κεςμικοφ επενδυτι, ιδίωσ των
μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων,
(β) τον τρόπο με τον οποίο θ εν λόγω ςυμφωνία παρζχει κίνθτρα ςτον διαχειριςτι
περιουςιακϊν ςτοιχείων να λαμβάνει επενδυτικζσ αποφάςεισ βάςει των αξιολογιςεων
ςχετικά με τθ μεςομακροπρόκεςμθ χρθματοοικονομικι και μθ χρθματοοικονομικι
απόδοςθ τθσ εταιρείασ ςτθν οποία γίνονται επενδφςεισ και να ςυμμετζχει ενεργά ςε
εταιρείεσ ςτισ οποίεσ γίνονται επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ των επιδόςεϊν τουσ
μεςομακροπρόκεςμα,
(γ) τον τρόπο με τον οποίο θ μζκοδοσ και ο χρονικόσ ορίηοντασ για τθν αξιολόγθςθ τθσ
απόδοςθσ του διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων και θ αμοιβι για υπθρεςίεσ διαχείριςθσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων ευκυγραμμίηονται με το προφίλ και τθ διάρκεια των υποχρεϊςεων
του κεςμικοφ επενδυτι, ιδίωσ των μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων, ενϊ λαμβάνεται
υπόψθ θ απόλυτθ μακροπρόκεςμθ απόδοςθ,
(δ) τον τρόπο με τον οποίο ο κεςμικόσ επενδυτισ παρακολουκεί τα ζξοδα που προκφπτουν
για τον διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων από τθ ςυχνότθτα εναλλαγισ του
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χαρτοφυλακίου και τον τρόπο με τον οποίο ορίηει και παρακολουκεί μια ςτοχευμζνθ
εναλλαγι του χαρτοφυλακίου ι το εφροσ τθσ ςυχνότθτασ εναλλαγισ του χαρτοφυλακίου,
(ε) τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ με τον διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων.
τθν περίπτωςθ που θ ςυμφωνία με τον διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν
περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα από τα ςτοιχεία αυτά, ο κεςμικόσ επενδυτισ επεξθγεί
ςαφϊσ και αιτιολογθμζνα γιατί ςυμβαίνει αυτό.
3. Οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ είναι
διακζςιμεσ χωρίσ χρζωςθ ςτον δικτυακό τόπο του κεςμικοφ επενδυτι και
επικαιροποιοφνται ετθςίωσ, εκτόσ αν δεν υπάρξει ουςιϊδθσ μεταβολι.
Οι κεςμικοί επενδυτζσ που ρυκμίηονται από τον ν. 4364/2016 επιτρζπεται να
περιλαμβάνουν τισ εν λόγω πλθροφορίεσ ςτθν ζκκεςι τουσ για τθ φερεγγυότθτα και τθ
χρθματοοικονομικι κατάςταςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 38 του ν. 4364/2016.
Άρκρο 34
Διαφάνεια των διαχειριςτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
(Άρκρο 3κ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Οι διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων γνωςτοποιοφν, ςε ετιςια βάςθ, ςτον κεςμικό
επενδυτι με τον οποίο ζχουν ςυνάψει τισ ςυμφωνίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 33 του
παρόντοσ, τον τρόπο με τον οποίο θ επενδυτικι ςτρατθγικι τουσ και θ εφαρμογι τθσ
ςυμμορφϊνονται με τθ ςχετικι ςυμφωνία και ςυμβάλλουν ςτθ μεςομακροπρόκεςμθ
απόδοςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του κεςμικοφ επενδυτι ι του ταμείου. τθ
γνωςτοποίθςθ αυτι περιλαμβάνεται θ υποβολι εκκζςεων ςχετικά με τουσ βαςικοφσ
μεςομακροπρόκεςμουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τισ επενδφςεισ, τθ ςφνκεςθ του
χαρτοφυλακίου, τθ ςυχνότθτα εναλλαγισ και τα ζξοδα τθσ ςυχνότθτασ εναλλαγισ, τθ χριςθ
υπθρεςιϊν πλθρεξουςίων ςυμβοφλων για τισ δραςτθριότθτεσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και τθν
πολιτικι τουσ ςχετικά με τον δανειςμό αξιϊν και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόηεται ςτισ
δραςτθριότθτεσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ, ςυγκεκριμζνα κατά τθ
γενικι ςυνζλευςθ των εταιρειϊν ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται επενδφςεισ. τθ
γνωςτοποίθςθ αυτι περιλαμβάνονται επίςθσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κατά πόςον και,
εάν ναι, πϊσ λαμβάνουν επενδυτικζσ αποφάςεισ βάςει τθσ αξιολόγθςθσ τθσ
μεςομακροπρόκεςμθσ απόδοςθσ τθσ εταιρείασ ςτθν οποία γίνονται επενδφςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθ χρθματοοικονομικισ τθσ απόδοςθσ, και ςχετικά με το κατά
πόςον ζχουν προκφψει ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων ςε ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ ενεργοφ
ςυμμετοχισ και ποιεσ ιταν αυτζσ, κακϊσ και ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι
διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων τισ αντιμετϊπιςαν.
2. Οι πλθροφορίεσ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ γνωςτοποιοφνται μαηί με τθν ετιςια
ζκκεςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 75 του ν. 4099/2012 ι ςτο άρκρο 22 του ν. 4209/2013,
ι με τισ περιοδικζσ ανακοινϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 25 του ν.
4514/2018. ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ που γνωςτοποιοφνται ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 είναι ιδθ διακζςιμεσ ςτο κοινό, δεν απαιτείται ο διαχειριςτισ περιουςιακϊν
ςτοιχείων να ενθμερϊςει άμεςα τον κεςμικό επενδυτι.
3. Εάν ο διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν διαχειρίηεται τα περιουςιακά ςτοιχεία
υπό κακεςτϊσ διακριτικισ ευχζρειασ για κάκε πελάτθ, οι πλθροφορίεσ που
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γνωςτοποιοφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ παρζχονται επίςθσ και ςε
άλλουσ επενδυτζσ του ίδιου ταμείου, τουλάχιςτον κατόπιν αίτθςθσ.
Άρκρο 35
Διαφάνεια πλθρεξοφςιων ςυμβοφλων
(Άρκρο 3ι τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Οι πλθρεξοφςιοι ςφμβουλοι γνωςτοποιοφν ςτο κοινό αναφορά ςε κϊδικα δεοντολογίασ
που εφαρμόηουν και υποβάλλουν ζκκεςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι του εν λόγω κϊδικα
δεοντολογίασ.
Οι πλθρεξοφςιοι ςφμβουλοι δφνανται να μθν εφαρμόηουν κϊδικα δεοντολογίασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι παρζχουν ςαφι και αιτιολογθμζνθ εξιγθςθ για τουσ λόγουσ που δεν τον
εφαρμόηουν. Δφνανται, επίςθσ, να παρεκκλίνουν από τισ ςυςτάςεισ του κϊδικα
δεοντολογίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι δθλϊνουν τα ςθμεία από τα οποία παρεκκλίνουν, ότι
εξθγοφν τουσ λόγουσ τθσ ενζργειάσ τουσ αυτισ και ότι αναφζρουν, εφόςον κρίνεται
απαραίτθτο, τα εναλλακτικά μζτρα που ενδεχομζνωσ ζχουν λάβει.
Οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο κακίςτανται διακζςιμεσ ςτο
κοινό χωρίσ χρζωςθ ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ των πλθρεξουςίων ςυμβοφλων και
επικαιροποιοφνται ςε ετιςια βάςθ.
2. Οι πλθρεξοφςιοι ςφμβουλοι γνωςτοποιοφν δθμοςίωσ, προκειμζνου να ενθμερϊνουν
τουσ πελάτεσ τουσ για τθν ακρίβεια και τθν αξιοπιςτία των δραςτθριοτιτων τουσ, ςε ετιςια
βάςθ, τουλάχιςτον το ςφνολο των ακόλουκων πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ
των ερευνθτικϊν και ςυμβουλευτικϊν δραςτθριοτιτων τουσ και των ςχετικϊν με τισ
ψιφουσ ςυςτάςεϊν τουσ:
α)
τα απαραίτθτα χαρακτθριςτικά των μεκοδολογιϊν και των μοντζλων που
εφαρμόηουν·
β)
τισ κφριεσ πθγζσ πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιοφν·
γ)
τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν για να εξαςφαλίςουν τθν ποιότθτα των
ερευνθτικϊν και ςυμβουλευτικϊν δραςτθριοτιτων τουσ και των ςχετικϊν με τισ ψιφουσ
ςυςτάςεων, κακϊσ και των προςόντων του ςχετικοφ προςωπικοφ·
δ)
εάν και, πϊσ λαμβάνουν υπόψθ τθν εκνικι αγορά, τισ νομικζσ, κανονιςτικζσ και
εταιρικζσ ςυνκικεσ·
ε)
τα βαςικά χαρακτθριςτικά των πολιτικϊν ψιφου που εφαρμόηουν για κάκε αγορά·
ςτ)
αν διατθροφν διάλογο με τισ εταιρείεσ που αποτελοφν αντικείμενο των ερευνθτικϊν
και ςυμβουλευτικϊν δραςτθριοτιτων και των ςυςτάςεων ψιφου τουσ και με τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ των εταιρειϊν και, εάν ναι, το εφροσ και τθ φφςθ του διαλόγου
αυτοφ·
η)
τθν πολιτικι όςον αφορά τθν αποτροπι και τθ διαχείριςθ ενδεχόμενων
ςυγκροφςεων ςυμφερόντων.
Οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο δθμοςιεφονται ςτον
δικτυακό τόπο των πλθρεξουςίων ςυμβοφλων και παραμζνουν διακζςιμεσ χωρίσ χρζωςθ
για τουλάχιςτον τρία ζτθ από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ. Οι πλθροφορίεσ δεν χρειάηεται να
γνωςτοποιθκοφν χωριςτά ςε περίπτωςθ που είναι διακζςιμεσ ςτο πλαίςιο τθσ
γνωςτοποίθςθσ τθσ παραγράφου 1.
3. Οι πλθρεξοφςιοι ςφμβουλοι εντοπίηουν και γνωςτοποιοφν χωρίσ κακυςτεριςεισ ςτουσ
πελάτεσ τουσ οποιαδιποτε υφιςτάμενθ ι ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι

22

επιχειρθματικι ςχζςθ που ενδζχεται να επθρεάηει τθ διαμόρφωςθ των ερευνθτικϊν, των
ςυμβουλευτικϊν δραςτθριοτιτων τουσ ι των ςυςτάςεων ψιφου τουσ και τισ ενζργειεσ ςτισ
οποίεσ ζχουν προβεί για τθν εξάλειψθ, τθν άμβλυνςθ ι τθ διαχείριςθ τθσ υφιςτάμενθσ ι
ενδεχόμενθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων.
4. Σο παρόν άρκρο εφαρμόηεται επίςθσ για πλθρεξουςίουσ ςυμβοφλουσ που δεν ζχουν τθν
καταςτατικι ι τθν πραγματικι τουσ ζδρα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και αςκοφν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ μζςω παραρτιματοσ που βρίςκεται ςτθν
Ελλάδα.
Άρκρο 36
Αρμόδια Αρχι - Μζτρα και κυρϊςεισ
(άρκρο 14 β τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828)
1. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ είναι αρμόδια για τθν εποπτεία τθσ τιρθςθσ των διατάξεων
των άρκρων 25 ζωσ 35 του παρόντοσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ με τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό
(ΕΕ) 2018/1212 τθσ Επιτροπισ.
2. ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ διατάξεισ των
άρκρων 25 ζωσ 35 του παρόντοσ ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ(ΕΕ) 2018/1212 τθσ
Επιτροπισ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ επιβάλλει επίπλθξθ ι πρόςτιμο μζχρι πζντε (5)
εκατομμφρια ευρϊ.
3. Κατά τθν επιμζτρθςθ του προςτίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψθ θ βαρφτθτα τθσ
παράβαςθσ, θ επίπτωςθ τθσ παράβαςθσ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ, ο κίνδυνοσ
πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτα ςυμφζροντα των επενδυτϊν και των μετόχων μειοψθφίασ, ο
βακμόσ τθσ υπαιτιότθτασ, θ λιψθ μζτρων από τον παραβάτθ για τθν άρςθ τθσ παράβαςθσ
ςτο μζλλον, ο βακμόσ ςυνεργαςίασ με τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ κατά το ςτάδιο
διερεφνθςθσ και ελζγχου, οι ανάγκεσ τθσ ειδικισ και γενικισ πρόλθψθσ και θ τυχόν κακ`
υποτροπι τζλεςθ παραβάςεων των άρκρων 25 ζωσ 35 του παρόντοσ.
4. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχετικά με ςθμαντικζσ
πρακτικζσ δυςκολίεσ ςτθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 27 ζωσ 31 του παρόντοσ ι
για τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ των άρκρων 27 ζωσ 31 του παρόντοσ από τουσ
διαμεςολαβθτζσ εντόσ τθσ Ζνωςθσ ι διαμεςολαβθτζσ τρίτθσ χϊρασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Οργανιςμοί Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (Ο.Ε.Ε.) με μορφι αμοιβαίου κεφαλαίου
Άρκρο 37
φςταςθ και μορφι
1. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 7 του ν. 2992/2002 (Aϋ 52) και των άρκρων 1 ζωσ 20 του ν.
2778/1999 (Αϋ 295), ο ΟΕΕ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 4209/2013 με
κράτοσ μζλοσ καταγωγισ τθν Ελλάδα ςυνιςτάται με μορφι αμοιβαίου κεφαλαίου,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 37 ζωσ 56 του παρόντοσ. Όπου ςτα άρκρα 37 ζωσ 56
γίνεται αναφορά ςε ΟΕΕ, νοείται ο ΟΕΕ που διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων αυτϊν.
2. Ο ΟΕΕ είναι ομάδα περιουςίασ που αποτελεί αντικείμενο διαχείριςθσ προσ όφελοσ των
μεριδιοφχων και μπορεί να αποτελείται από κινθτζσ αξίεσ ενςϊματεσ ι άυλεσ ςφμφωνα με
τθν περίπτ. ιεϋ του άρκρου 3 του ν. 4099/2012, εταιρικά μερίδια, χρθματοπιςτωτικά μζςα
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ςφμφωνα με τθν ζννοια του Σμιματοσ Γ του Παραρτιματοσ Ι του ν. 4514/2018 (Αϋ 14),
μετρθτά, ακίνθτθ περιουςία ςφμφωνα με τθν ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 22 του ν.
2778/1999 κακϊσ και άλλα ςυναφι περιουςιακά ςτοιχεία. Σα περιουςιακά ςτοιχεία ςτα
οποία επενδφει ο ΟΕΕ προβλζπονται ςτον κανονιςμό του, είναι ςφμφωνα με τον
επενδυτικό του ςκοπό, απαλλαγμζνα από κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ και πλθροφν τισ εξισ
προχποκζςεισ:
α) δεν ενεχυριάηονται, παρά μόνο ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ επενδυτικισ πολιτικισ του ΟΕΕ,
β) υπόκεινται ςε αξιόπιςτθ και ακριβι αποτίμθςθ θ οποία διενεργείται ςφμφωνα με τθν
παρ. 9 του άρκρου 1 του ν. 4308/2014 (Αϋ 251),
γ) θ ρευςτότθτά τουσ επιτρζπει ςτον ΟΕΕ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τθν πολιτικι εξαγορϊν ςφμφωνα με τον κανονιςμό του.
3. Σα περιουςιακά ςτοιχεία του ΟΕΕ ανικουν εξ αδιαιρζτου ςτουσ μεριδιοφχουσ του ι
ςτουσ μεριδιοφχουσ του οικείου επενδυτικοφ τμιματοσ, πάντοτε κατά τθ μερίδα
ςυμμετοχισ κάκε μεριδιοφχου.
4. Η περιουςία του ΟΕΕ ι κάκε επενδυτικοφ τμιματόσ του, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,
διαιρείται ςε ίςθσ αξίασ ονομαςτικά μερίδια ι ονομαςτικά κλάςματα μεριδίων.
5. Ο ΟΕΕ δεν αποτελεί νομικό πρόςωπο και οι μεριδιοφχοι του εκπροςωποφνται δικαςτικϊσ
και εξωδίκωσ αποκλειςτικά από το διαχειριςτι του, ωσ προσ τισ ζννομεσ ςχζςεισ που
προκφπτουν από τθ διαχείριςι του και τα δικαιϊματά τουσ επί του ενεργθτικοφ του.
6. Οι μεριδιοφχοι δεν ευκφνονται για υποχρεϊςεισ του ΟΕΕ πζραν τθσ αξίασ τθσ ςυμμετοχισ
τουσ ςε αυτόν. Οι μεριδιοφχοι δεν ευκφνονται για πράξεισ ι παραλείψεισ του διαχειριςτι
και του κεματοφφλακα κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.
7. Ο ΟΕΕ ςυνιςτάται για οριςμζνθ ι αόριςτθ χρονικι διάρκεια.
8. Ο ΟΕΕ μπορεί να ςυνιςτάται:
α) ωσ ΟΕΕ ανοικτοφ τφπου, εφόςον τα μερίδια του μπορεί να εξαγοράηονται πριν από τθν
ζναρξθ τθσ ρευςτοποίθςθσ ι τθσ εκκακάριςισ του, άμεςα ι ζμμεςα, ςε βάροσ των
περιουςιακϊν του ςτοιχείων και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και τθ ςυχνότθτα που
κακορίηονται ςτον κανονιςμό του ΟΕΕ και ςφμφωνα με το άρκρο42, φςτερα από ςχετικι
αίτθςθ οποιουδιποτε από τουσ μεριδιοφχουσ του ΟΕΕ,
β) ωσ ΟΕΕ κλειςτοφ τφπου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.
9. Η εγκατάςταςθ του ΟΕΕ βρίςκεται υποχρεωτικά ςτθν Ελλάδα.
10. Η ονομαςία του ΟΕΕ περιλαμβάνει τον προςδιοριςτικό όρο «Οργανιςμόσ Εναλλακτικϊν
Επενδφςεων» ι «ΟΕΕ», ςυνοδευόμενθ από τθ μνεία ότι αυτόσ διζπεται από τισ διατάξεισ
των άρκρων 37 ζωσ 56.
Άρκρο 38
Επενδυτικοί περιοριςμοί
1. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ άνω του 20% του ενεργθτικοφ του ΟΕΕ ςε
χρθματοπιςτωτικά μζςα του ίδιου εκδότθ. τθν περίπτωςθ επενδφςεων ςε ακίνθτθ
περιουςία, απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ άνω του 20% του ενεργθτικοφ του ςε ακίνθτα.
2. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, το οποίο λαμβάνει υπόψθ τθ γνϊμθ τθσ
υμβουλευτικισ Επιτροπισ τθσ, μπορεί να διακρίνονται οι ΟΕΕ ςε κατθγορίεσ με βάςθ τον
επενδυτικό τουσ ςκοπό και τθ διάρκρωςθ των επενδφςεϊν τουσ, κακϊσ και να
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προβλζπονται πρόςκετοι επενδυτικοί περιοριςμοί για τουσ ΟΕΕ ανάλογα με τθ φφςθ των
ςτοιχείων ςτα οποία επενδφουν και τουσ επενδυτζσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονται.
Άρκρο 39
Επενδυτικά τμιματα
1. ΟΕΕ μπορεί να ςυςτακεί με περιςςότερα από ζνα επενδυτικά τμιματα, κάκε ζνα από τα
οποία αδειοδοτείται ςφμφωνα με το άρκρο 41, κεωρείται ωσ αυτοτελισ ΟΕΕ και αντιςτοιχεί
ςε ξεχωριςτό τμιμα των περιουςιακϊν ςτοιχείων του ΟΕΕ.
2. Κάκε επενδυτικό τμιμα του ΟΕΕ εκδίδει μερίδια που αντιςτοιχοφν ςτα περιουςιακά
ςτοιχεία που ςυγκροτοφν το ςυγκεκριμζνο τμιμα. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφζρει
για κάκε επενδυτικό τμιμα.
3. Αν ςτον ΟΕΕ λειτουργοφν περιςςότερα επενδυτικά τμιματα, ο κανονιςμόσ του ΟΕΕ
περιλαμβάνει ςχετικι αναφορά. Σο πλθροφοριακό υλικό του άρκρου 41 περιλαμβάνει
περιγραφι τθσ επενδυτικισ πολιτικισ κάκε επενδυτικοφ τμιματοσ.
4. Σα δικαιϊματα των μεριδιοφχων κάκε επενδυτικοφ τμιματοσ περιορίηονται ςτα
περιουςιακά ςτοιχεία αυτοφ του επενδυτικοφ τμιματοσ.
5. Κάκε επενδυτικό τμιμα ΟΕΕ μπορεί να επενδφει ςε άλλο τμιμα του ίδιου ΟΕΕ, εφόςον
πλθροφνται ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ:
α) θ δυνατότθτα επζνδυςθσ του ςυγκεκριμζνου επενδυτικοφ τμιματοσ ςε άλλο επενδυτικό
τμιμα του ίδιου ΟΕΕ προβλζπεται ρθτά από τον κανονιςμό του ΟΕΕ,
β) το επενδυτικό τμιμα ςτο οποίο πραγματοποιείται θ επζνδυςθ δεν επενδφει ςτο
επενδυτικό τμιμα που τθν πραγματοποιεί,
γ) θ επζνδυςθ ςε άλλο επενδυτικό τμιμα του ίδιου ΟΕΕ δεν υπερβαίνει το 15% και θ
επζνδυςθ ςε περιςςότερα επενδυτικά τμιματα του ίδιου ΟΕΕ δεν υπερβαίνει ακροιςτικά
το 30% τθσ περιουςίασ του τμιματοσ που προβαίνει ςτθν επζνδυςθ,
δ) κάκε επζνδυςθ ςε άλλο επενδυτικό τμιμα του ίδιου ΟΕΕ αναγράφεται αναλυτικά ςτθν
ετιςια ζκκεςθ του τμιματοσ του ΟΕΕ που πραγματοποίθςε τθν επζνδυςθ, και
ε) θ επζνδυςθ ενόσ επενδυτικοφ τμιματοσ του ΟΕΕ ςε άλλο επενδυτικό τμιμα του ίδιου
ΟΕΕ δεν ηθμιϊνει τα ςυμφζροντα των μεριδιοφχων των εν λόγω επενδυτικϊν τμθμάτων.
6. Κάκε επενδυτικό τμιμα του ΟΕΕ μπορεί να λφεται και να ρευςτοποιείται αυτοτελϊσ,
χωρίσ θ λφςθ και θ ρευςτοποίθςι του να ςυνεπάγεται τθ λφςθ και ρευςτοποίθςθ άλλων
τμθμάτων του ΟΕΕ.
7. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να ανακαλεί τθν άδεια ςφςταςθσ ενόσ ι
περιςςότερων επενδυτικϊν τμθμάτων του ΟΕΕ χωρίσ αυτό να ςυνεπάγεται τθν ανάκλθςθ
τθσ άδειασ ςφςταςθσ των υπόλοιπων τμθμάτων του.
Άρκρο 40
Διαχείριςθ ΟΕΕ
1. Η διαχείριςθ ΟΕΕ αςκείται υποχρεωτικά από Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Οργανιςμϊν
Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (ΑΕΔΟΕΕ) που ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τον ν.
4209/2013 ι από Διαχειριςτι Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (ΔΟΕΕ) που ζχει
λάβει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ (ΕΕ) όπου εδρεφει, με βάςθ τθν οποία ενςωματϊνονται ςτο δίκαιο του εν λόγω
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κράτουσ ζδρασ οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ Αϋ τθσ Οδθγίασ 2011/61/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2011 (L 174).
2. Η διαχείριςθ ΟΕΕ περιλαμβάνει όςα αναφζρονται ςτθν περίπτ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου
6 του ν. 4209/2013.
3. Ο διαχειριςτισ δεν επιτρζπεται να παραιτθκεί από τθ διαχείριςθ ΟΕΕ παρά μόνο αν
εγκρικεί από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ θ ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ του ΟΕΕ από άλλο
διαχειριςτι. Ο νζοσ διαχειριςτισ υποκακίςταται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του
παραιτθκζντοσ διαχειριςτι. Παραιτθκείσ και νζοσ διαχειριςτισ ευκφνονται εισ ολόκλθρον
για τισ υποχρεϊςεισ εκείνου που παραιτικθκε ζναντι του ΟΕΕ μζχρι το χρόνο ανάλθψθσ
των κακθκόντων από το νζο διαχειριςτι.
Άρκρο 41
Αδειοδότθςθ ΟΕΕ
1. Για τθ ςφςταςθ ΟΕΕ ι επενδυτικοφ τμιματοσ ΟΕΕ απαιτείται άδεια τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ.
2. Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ο διαχειριςτισ του ΟΕΕ
υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, αίτθςθ που ςυνοδεφεται
από τα εξισ:
α.
κανονιςμό του ΟΕΕ, υπογεγραμμζνο από το διαχειριςτι και το κεματοφφλακα,
β.
τα ςτοιχεία των φυςικϊν προςϊπων, τα οποία είναι υπεφκυνα για τθ διαχείριςθ
του ΟΕΕ από τθν πλευρά του διαχειριςτι,
γ.
διλωςθ του διαχειριςτι ότι αποδζχεται τθ διαχείριςθ του ΟΕΕ,
δ.
διλωςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι επιχείρθςθσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν
(ΕΠΕΤ) ότι το ςυγκεκριμζνο πιςτωτικό ίδρυμα ι ΕΠΕΤ δζχεται να κατατίκενται εκεί τα
ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του ΟΕΕ και να αςκεί κακικοντα κεματοφφλακα ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 52 του παρόντοσ,
ε.
διλωςθ για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ καταβολισ του αρχικοφ ενεργθτικοφ του
ΟΕΕ, το οποίο πρζπει να είναι ςυνολικισ αξίασ φψουσ ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000)
τουλάχιςτον ευρϊ.
3. Ο διαχειριςτισ του άρκρου 40 ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ του παρόντοσ οι οποίεσ
διζπουν τθ ςφςταςθ και τθν λειτουργία των ΟΕΕ με μορφι αμοιβαίου κεφαλαίου.
4. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δεν χορθγεί άδεια ςφςταςθσ ΟΕΕ αν:
α) το περιεχόμενο του κανονιςμοφ ι θ λειτουργία του κεματοφφλακα ι του διαχειριςτι
προςκροφουν ςτο νόμο,
β) δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 40,
γ) ο κεματοφφλακασ του ΟΕΕ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ των διατάξεων των άρκρων 37
ζωσ 56, του ν. 4209/2013 ι και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 231/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 19 θσ
Δεκεμβρίου 2012 (L 83),
δ) ο διαχειριςτισ ι ο κεματοφφλακασ ι τα φυςικά πρόςωπα που πραγματικά διεξάγουν τισ
εργαςίεσ του διαχειριςτι ι του κεματοφφλακα δεν διακζτουν τθν απαιτοφμενθ αξιοπιςτία
και επαρκι επαγγελματικι εμπειρία, μεταξφ άλλων, και ςε ςχζςθ με τα περιουςιακά
ςτοιχεία και τισ επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ του υπό ςφςταςθ ΟΕΕ,
ε) ο κανονιςμόσ του ΟΕΕ δεν επιτρζπει τθ διάκεςθ των μεριδίων του ςτθν Ελλάδα,
ςτ) ο κανονιςμόσ του ΟΕΕ δεν περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο άρκρο 42.
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5. Μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ςφςταςθσ του ΟΕΕ από τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ, ο διαχειριςτισ του υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ βεβαίωςθ
του κεματοφφλακα ςχετικά με τθν κατάκεςθ των ςτοιχείων του αρχικοφ ενεργθτικοφ του
αμοιβαίου κεφαλαίου. Αν δεν υποβλθκεί θ παραπάνω βεβαίωςθ του κεματοφφλακα ι απ’
αυτιν προκφπτει ότι δεν ζχει καλυφκεί το ςφνολο του αρχικοφ ενεργθτικοφ του ΟΕΕ, θ
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ανακαλεί τθν άδεια ςφςταςθσ του ΟΕΕ.
6. Απαγορεφεται θ διάκεςθ των μεριδίων ΟΕΕ, πριν από τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ςφςταςθσ
του ΟΕΕ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
Άρκρο 42
Κανονιςμόσ ΟΕΕ
1. Ο Κανονιςμόσ του ΟΕΕ καταρτίηεται από το διαχειριςτι του με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του
κεματοφφλακα του ΟΕΕ.
2. Ο Κανονιςμόσ του ΟΕΕ περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) τθν ονομαςία και τθ διάρκεια του ΟΕΕ, κακϊσ και τθν επωνυμία του διαχειριςτι και του
κεματοφφλακα,
β) ςαφι περιγραφι του είδουσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτα οποία πρόκειται να
επενδφςει, τον επενδυτικό ςκοπό του ΟΕΕ, ανά επενδυτικό τμιμα, όπου προβλζπεται, τθν
επενδυτικι ςτρατθγικι του ΟΕΕ, τουσ επενδυτικοφσ περιοριςμοφσ και τισ μεκόδουσ
διαχείριςθσ του χαρτοφυλακίου του, το βακμό των επενδυτικϊν κινδφνων του
χαρτοφυλακίου του, περιλαμβανομζνου του κινδφνου ρευςτότθτασ, και τα χαρακτθριςτικά
του επενδυτι ςτον οποίο απευκφνεται, κακϊσ και τθν κατθγορία των επενδυτϊν προσ τουσ
οποίουσ απευκφνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 41 του ν. 4209/2013,
γ) τα κριτιρια διαφοροποίθςθσ του κινδφνου που αναλαμβάνει, τα όρια μόχλευςθσ, τα
όρια κζςεων των περιουςιακϊν ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο χαρτοφυλάκιο του,
κακϊσ και τα όρια του κινδφνου αντιςυμβαλλομζνου,
δ) το αρχικό ενεργθτικό του ΟΕΕ, τθν τιμι των μεριδίων κατά το χρόνο δθμιουργίασ τουσ,
τισ αρχζσ και τον τρόπο αποτίμθςθσ του ενεργθτικοφ του, τουσ κανόνεσ υπολογιςμοφ τθσ
κακαρισ αξίασ του ενεργθτικοφ, τθσ κακαρισ αξίασ του μεριδίου του, τθσ τιμισ διάκεςθσ
εξαγοράσ και εξόφλθςθσ των μεριδίων του, κακϊσ και τον τρόπο γνωςτοποίθςθσ των
πλθροφοριϊν αυτϊν ςτουσ επενδυτζσ,
ε) τουσ όρουσ ζκδοςθσ, διάκεςθσ, εξαγοράσ και αναςτολισ εξαγοράσ των μεριδίων, κακϊσ
και μνεία ότι θ αναςτολι εξαγοράσ μπορεί να αποφαςιςτεί από τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ, τθ ςυχνότθτα αποτίμθςθσ και δθμοςίευςθσ τθσ κακαρισ αξίασ του
ενεργθτικοφ του ΟΕΕ και τθσ κακαρισ τιμισ του μεριδίου, τθ ςυχνότθτα υποβολισ
αιτθμάτων διακζςεων και εξαγορϊν, κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί
μεταξφ τθσ υποβολισ αιτιματοσ διάκεςθσ ι εξαγοράσ και τθσ καταβολισ ι είςπραξθσ του
κεφαλαίου από ι προσ το μεριδιοφχο.
ςτ) για ΟΕΕ κλειςτοφ τφπου, τθ δυνατότθτα και τθ διαδικαςία μεταβολισ του ενεργθτικοφ
του,
η) το χρόνο και τθ διαδικαςία διανομισ των κερδϊν του ΟΕΕ ςτουσ μεριδιοφχουσ του,
θ) τθν πολιτικι αποδοχϊν και δαπανϊν του διαχειριςτι και τθ μζκοδο υπολογιςμοφ τουσ,
κ) τισ αμοιβζσ, τα ζξοδα και τισ προμικειεσ του διαχειριςτι του ΟΕΕ και του κεματοφφλακά
του, κακϊσ και τον τρόπο υπολογιςμοφ των εν λόγω αμοιβϊν, εξόδων και προμθκειϊν,
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ι) τον τρόπο πλθροφόρθςθσ των επενδυτϊν, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 23 του ν. 4209/2013,
ια) τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ του διαχειριςτι του,
ιβ) τουσ λόγουσ και τθ διαδικαςία λφςθσ του ΟΕΕ και τθ ςυνακόλουκθ διαδικαςία διανομισ
του ενεργθτικοφ του,
ιγ) τθ διαδικαςία τροποποίθςθσ του Κανονιςμοφ του ΟΕΕ,
ιδ) μνεία τθσ υποχρζωςθσ του διαχειριςτι για ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ των μεριδιοφχων για
τθ λιψθ αποφάςεων, αν το καταβεβλθμζνο κεφάλαιο του ΟΕΕ μειωκεί κατά 50%.
3. Για ΟΕΕ ανοικτοφ τφπου, θ κακαρι αξία του ενεργθτικοφ αποτιμάται και δθμοςιεφεται
κάκε ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ και εξαγορζσ μεριδίων από τουσ μεριδιοφχουσ
διενεργοφνται κάκε ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ. Σο χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ
τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ διάκεςθσ ι εξαγοράσ και τθσ εγγραφισ των μεριδίων ςτο όνομα
του μεριδιοφχου ι τθσ καταβολισ τθσ αξίασ των εξαγοραςκζντων μεριδίων ςε αυτόν, δεν
μπορεί να υπερβαίνει:
α) τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ εφόςον θ αξία του κακαροφ ενεργθτικοφ δθμοςιεφεται
κακθμερινά,
β) τισ εξιντα (60) θμζρεσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.
Για ΟΕΕ κλειςτοφ τφπου, θ αποτίμθςθ διενεργείται μια τουλάχιςτον φορά το χρόνο, κακϊσ
και ςε περιπτϊςεισ μεταβολισ του ενεργθτικοφ του ΟΕΕ.
4. Κάκε τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ του ΟΕΕ εγκρίνεται από τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ του διαχειριςτι.
5. Οι μεριδιοφχοι ενθμερϊνονται άμεςα με ςτακερό μζςο όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν παρ. 62
του άρκρου 4 του ν. 4514/2018, για κάκε τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ του ΟΕΕ. Οι
τροποποιιςεισ αυτζσ δεςμεφουν τουσ μεριδιοφχουσ οι οποίοι ωςτόςο δικαιοφνται, εφόςον
δεν ςυμφωνοφν με τθν τροποποίθςθ αυτι, να εξαγοράςουν τα μερίδια που κατζχουν μζςα
ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, με βάςθ τουσ όρουσ εξαγοράσ που
ίςχυαν πριν από τθν τροποποίθςθ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ
κακοριςμζνθ θμερομθνία εξαγοράσ των μεριδίων. Σο δικαίωμα αυτό αναγράφεται ςτθν
ανωτζρω γνωςτοποίθςθ.
Άρκρο 43
Διάκεςθ μεριδίων ΟΕΕ
1. Διάκεςθ μεριδίων ΟΕΕ ςτθν Ελλάδα κεωρείται κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ απόκτθςθσ
μεριδίων OEE, κακϊσ και θ ανακοίνωςθ, θ διαφιμιςθ, θ προβολι και θ εμπορικι
προϊκθςθ μεριδίων, κακϊσ και κάκε άλλθ ενζργεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ
επενδυτικϊν ςυμβουλϊν, που αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ μεριδίων ΟEE.
2. τουσ διαχειριςτζσ ΟΕΕ επιτρζπεται να διακζτουν μερίδια του ΟΕΕ που διαχειρίηονται ςε
επαγγελματίεσ επενδυτζσ και ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ ςτθν Ελλάδα, με τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 41 του ν. 4209/2013.
3. Για τθ διάκεςθ μεριδίων ΟΕΕ και τθν απόκτθςι τουσ από το μεριδιοφχο απαιτείται:
α) υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ του υποψιφιου μεριδιοφχου προσ το διαχειριςτι του ΟΕΕ,
με τρόπο που κακορίηεται από το διαχειριςτι, ο οποίοσ διαςφαλίηει τθν ταυτοποίθςθ των
ςτοιχείων του υποψιφιου μεριδιοφχου,
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β) παροχι ςτον υποψιφιο μεριδιοφχο πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτον
ΟΕΕ του Κανονιςμοφ του ΟΕΕ, του πλθροφοριακοφ υλικοφ και τθσ τελευταίασ ετιςιασ
ζκκεςθσ του άρκρου 53. Η υποχρζωςθ παροχισ ςτον υποψιφιο επενδυτι των ανωτζρω
ςτοιχείων πρζπει να αναγράφεται ςτο ζντυπο που χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο
προκειμζνου να υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ,
γ) καταβολι ςτο κεματοφφλακα του ςυνόλου τθσ αξίασ των μεριδίων ςε μετρθτά ι, εφόςον
το αποδεχτεί ο διαχειριςτισ, και ςε κινθτζσ αξίεσ ςφμφωνα με τθν περίπτ. ιεϋ του άρκρου 3
του ν. 4099/2012, οι οποίεσ αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε ρυκμιηόμενθ
αγορά ςφμφωνα με τθν παρ. 21 του άρκρου 4 του ν. 4514/2018.
4. Η τιμι διάκεςθσ των μεριδίων υπολογίηεται με βάςθ τθν αξία του μεριδίου τθν θμζρα
υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθν απόκτθςθ των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
ςτο άρκρο 47.
5. Η αποδοχι των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτον ΟΕΕ, αποφαςίηεται από το διαχειριςτι του
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κανονιςμοφ του ΟΕΕ.
6. Σα πρόςωπα που διακζτουν μερίδια ΟΕΕ διαςφαλίηουν ότι οι επενδυτζσ που
υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ πλθροφν τα κριτιρια ςυμμετοχισ ςτον ΟΕΕ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των άρκρων 37 ζωσ 56και του κανονιςμοφ του ΟΕΕ.
7. Κατά τθ διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτον ΟΕΕ, ο υποψιφιοσ επενδυτισ αποδζχεται
εγγράφωσ ότι ζχει ενθμερωκεί ςχετικά με το είδοσ επενδυτι ςτον οποίο απευκφνεται ο
ςυγκεκριμζνοσ ΟΕΕ.
8. Σο διαφθμιςτικό υλικό του ΟΕΕ πρζπει να αναγράφει ςε εμφανζσ ςθμείο το είδοσ
επενδυτϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνεται.
9. Σα μερίδια του ΟΕΕ μπορεί να διατίκενται άμεςα από το διαχειριςτι του ΟΕΕ ι ζμμεςα
από πρόςωπα ςτα οποία ο διαχειριςτισ ζχει ανακζςει με ςφμβαςθ ανάκεςθσ ςε τρίτο τθ
διάκεςθ των μεριδίων. Πρόςωπα ςτα οποία ο διαχειριςτισ μπορεί να ανακζςει τθ διάκεςθ
μεριδίων ΟΕΕ είναι μόνο Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ Παροχισ Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν (ΑΕΠΕΤ) ι
ΕΠΕΤ με υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα, πιςτωτικά ιδρφματα, Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΑΕΕΔ) και ΑΕΔΟΕΕ ι ΔΟΕΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα
με διαβατιριο των διατάξεων του Μζρουσ Αϋ (άρκρα 1-53) του ν. 4209/2013.
10. Με απόφαςι τθσ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να ρυκμίηει τα κζματα που
αφοροφν τθν εμπορικι προϊκθςθ των μεριδίων του ΟΕΕ, τθ λειτουργία του δικτφου
διάκεςθσ, κακϊσ και άλλα τεχνικά κζματα ςχετικά με τθν εφαρμογι του παρόντοσ.
Άρκρο 44
Εξαγορά και αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων ΟΕΕ
1. Για ΟΕΕ ανοικτοφ τφπου, για τθν εξαγορά ο μεριδιοφχοσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςι του
προσ το διαχειριςτι, ο οποίοσ διαςφαλίηει τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων του
μεριδιοφχου.
2. Για ΟΕΕ ανοικτοφ τφπου, τα μερίδια ΟΕΕ του παρόντοσ εξαγοράηονται ςτθν τιμι
εξαγοράσ των μεριδίων τθσ επόμενθσ προγραμματιςμζνθσ θμερομθνίασ εξαγοράσ μετά τθν
θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ εξαγοράσ. Η αξία των μεριδίων του ΟΕΕ καταβάλλεται ςε
μετρθτά μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτον κανονιςμό του ΟΕΕ.
3. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν το επιβάλλουν οι περιςτάςεισ ι δικαιολογείται από το
ςυμφζρον των μεριδιοφχων ι ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ περίπτωςθσ που προβλζπεται από
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τον κανονιςμό του ΟΕΕ, επιτρζπεται, φςτερα από αίτθςθ του διαχειριςτι του ΟΕΕ και
ςχετικι άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, θ αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων ΟΕΕ για
χρονικό διάςτθμα που προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
Με τθν ίδια διαδικαςία μπορεί επίςθσ να παρατείνεται τα χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ
αναςτολισ εξαγοράσ. Η αναςτολι εξαγοράσ, το χρονικό ςθμείο λιξθσ τθσ, κακϊσ και θ λιξθ
ι θ ανάκλθςι τθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του διαχειριςτι του ΟΕΕ.
4. Όταν δεν τθροφνται οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ι του κανονιςμοφ του ΟΕΕ, θ
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί και αυτεπάγγελτα, με απόφαςι τθσ, να επιβάλει τθν
αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων ΟΕΕ, κακϊσ και τθν παράταςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ
ιςχφοσ τθσ αναςτολισ, εφόςον κρίνει ότι τα μζτρα αυτά είναι αναγκαία για να
προςτατευκεί το ςυμφζρον των μεριδιοφχων του ΟΕΕ ι του επενδυτικοφ κοινοφ ι για να
διαφυλαχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ. Μπορεί επίςθσ, να αποφαςίςει και
αυτεπάγγελτα τθν ανάκλθςθ τθσ αναςτολισ εξαγοράσ που είχε επιτρζψει, ςφμφωνα με τθν
παρ. 3, ι να τθν επιβάλει, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, αν κρίνει ότι, πριν από τθν
πάροδο του χρονικοφ διαςτιματοσ ιςχφοσ τθσ αναςτολισ, ζπαυςαν να ιςχφουν οι
αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ.
5. Η αναςτολι εξαγοράσ, το χρονικό ςθμείο λιξθσ τθσ, κακϊσ και θ λιξθ ι θ ανάκλθςι τθσ
ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 4, γνωςτοποιοφνται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ άλλων κρατϊν ςτθν επικράτεια των οποίων διατίκενται τα μερίδια του ΟΕΕ.
Άρκρο 45
Δζςμευςθ απόκτθςθσ μεριδίων ΟΕΕ
1. τθν περίπτωςθ ΟΕΕ κλειςτοφ τφπου, μπορεί να προβλζπεται ςτον Κανονιςμό του ΟΕΕ
ότι οι επενδυτζσ δεν αποκτοφν εξαρχισ τα μερίδια, οφτε καταβάλλουν εξαρχισ τθν τιμι
διάκεςθσ των μεριδίων, αλλά δεςμεφονται ςυμβατικά να αποκτοφν τα μερίδια και να
καταβάλλουν τθν τιμι διάκεςισ τουσ ςταδιακά, όποτε τουσ ηθτείται από το διαχειριςτι του
ΟΕΕ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κανονιςμοφ του ΟΕΕ, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων τθσ
περίπτ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43. ε κάκε περίπτωςθ, το αρχικό ενεργθτικό του ΟΕΕ δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποςοφ τθσ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 41, τθρουμζνθσ και
τθσ παρ. 5 του άρκρου 41.
2. Οι ςυνζπειεσ τθσ ακζτθςθσ από επενδυτι τθσ υποχρζωςισ του να αποκτιςει μερίδια και
να καταβάλει το αντίςτοιχο τίμθμα προβλζπονται ςτον κανονιςμό του ΟΕΕ.
3. τθν περίπτωςθ του παρόντοσ άρκρου οι επενδυτικοί περιοριςμοί του άρκρου 38
υπολογίηονται επί του ακροίςματοσ του ενεργθτικοφ του ΟΕΕ και του ποςοφ που
υποχρεοφνται να καταβάλλουν, εφόςον τουσ ηθτθκεί, οι επενδυτζσ.
Άρκρο 46
Μθτρϊο μεριδιοφχων ΟΕΕ, βεβαιϊςεισ, μεταβίβαςθ, ενεχυρίαςθ
1. Η ςυμμετοχι ςτον ΟΕΕ αποδεικνφεται με τθν καταχϊριςθ των αντίςτοιχων μεριδίων και
των δικαιοφχων τουσ ςε ειδικό θλεκτρονικό μθτρϊο μεριδιοφχων που τθρεί ο διαχειριςτισ.
Κάκε ςυμμετοχι του μεριδιοφχου ι των ςυνδικαιοφχων μεριδίων καταχωρίηεται αυτοτελϊσ
ςτο μθτρϊο μεριδιοφχων.
2. Σο μθτρϊο μεριδιοφχων περιζχει κατ’ ελάχιςτο τα εξισ:
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α) το ονοματεπϊνυμο του μεριδιοφχου ι, εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, τθν
επωνυμία του,
β) τθ διεφκυνςθ του μεριδιοφχου ι, εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, τθν ζδρα του,
γ) τον αρικμό ταυτότθτασ του μεριδιοφχου ι κάκε άλλο ςτοιχείο προςδιοριςτικό αυτισ ι,
εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, τον αναγνωριςτικό κωδικό νομικισ οντότθτασ «LEI»
(«Legal Entity Identifier») ι άλλα ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει πλιρθσ ταυτοποίθςθ του
νομικοφ προςϊπου,
δ) τον αρικμό των μεριδίων τθσ ςυμμετοχισ του.
3. Ο διαχειριςτισ ΟΕΕ εκδίδει, φςτερα από αίτθςθ μεριδιοφχου ι ςυνδικαιοφχου μεριδίων,
βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ι εξαγοράσ ςτον ΟΕΕ, θ οποία πρζπει να περιζχει:
α) τθν ονομαςία του ΟΕΕ,
β) τισ επωνυμίεσ του διαχειριςτι και του κεματοφφλακα,
γ) τον αρικμό των μεριδίων τθσ ςυμμετοχισ ι εξαγοράσ,
δ) το ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία και τθ διεφκυνςθ κατοικίασ ι ζδρασ του μεριδιοφχου.
Ζκδοςθ ανάλογθσ βεβαίωςθσ μπορεί να ηθτιςει ο μεριδιοφχοσ και ο ενεχυροφχοσ
δανειςτισ ςχετικά με τθν καταχϊριςθ ενεχυρίαςθσ μεριδίων ςτο μθτρϊο μεριδιοφχων.
4. Η μεταβίβαςθ εν ηωι μεριδίων ΟΕΕ επιτρζπεται μόνο μεταξφ ςυηφγων και ςυγγενϊν
πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και καταχωρίηεται ςτο ειδικό θλεκτρονικό μθτρϊο
μεριδιοφχων.
5. Η ςφςταςθ ενεχφρου επί μεριδίων ΟΕΕ προχποκζτει ςχετικι καταχϊριςθ τθσ πράξθσ ςτο
ειδικό θλεκτρονικό μθτρϊο μεριδιοφχων. Η ικανοποίθςθ του ενεχυροφχου δανειςτι
διενεργείται με αίτθςι του προσ το διαχειριςτι για εξαγορά των μεριδίων, οπότε
εφαρμόηονται τα άρκρα 1244 επ. του Αςτικοφ Κϊδικα. Η ενεχυρίαςθ ιςχφει ζναντι του
διαχειριςτι από τθ ςτιγμι τθσ γνωςτοποίθςισ τθσ ς’ αυτόν.
6. Οι διατάξεισ του ν. 5638/1932 (Α’ 307) εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τα μερίδια ΟΕΕ.

Άρκρο 47
Αποτίμθςθ
Η αποτίμθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του ΟΕΕ γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του
άρκρου 1 του ν. 4308/2014, εφαρμοηομζνων και των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 19 του ν.
4209/2013.
Άρκρο 48
Λφςθ ΟΕΕ
1. Ο ΟΕΕ λφεται για τουσ εξισ λόγουσ:
α) αν ανακλθκεί θ άδεια ςφςταςθσ του ΟΕΕ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ,
β) μετά το πζρασ τθσ διάρκειάσ του, εφόςον ο Κανονιςμόσ του προβλζπει κακοριςμζνθ
διάρκεια, εκτόσ αν αυτόσ τροποποιθκεί ϊςτε να παρατακεί θ διάρκεια του ΟΕΕ ι να
καταςτεί αόριςτθσ διάρκειασ,
γ) αν ςυμβεί κακοριςμζνο ςτον Κανονιςμό περιςτατικό το οποίο επιφζρει τθ λφςθ του,
δ) με τθν εξαγορά του ςυνόλου των μεριδίων του,
ε) φςτερα από απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των μεριδιοφχων ΟΕΕ, εφόςον αυτό προβλζπεται
ςτον κανονιςμό,
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ςτ) με τθ λφςθ, τθν παραίτθςθ, τθν πτϊχευςθ, τθ κζςθ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι τθν
ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ του διαχειριςτι του ι του κεματοφφλακα, αν δεν
καταςτεί δυνατι θ αντικατάςταςι τουσ μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν.
2. Σθ λφςθ ΟΕΕ ακολουκεί θ διανομι του κακαροφ ενεργθτικοφ του με τθ διαδικαςία που
προβλζπεται ςτον κανονιςμό του ΟΕΕ.
3. Η λφςθ ΟΕΕ και ο λόγοσ αυτισ γνωςτοποιοφνται άμεςα ςτουσ μεριδιοφχουσ από το
διαχειριςτι.
Άρκρο 49
Ανάκλθςθ άδειασ ςφςταςθσ ΟΕΕ
1. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ανακαλεί τθν άδεια ςφςταςθσ ΟΕΕ αν:
α) διαπιςτωκεί ότι δεν ζχει καλυφκεί το ςφνολο του αρχικοφ ενεργθτικοφ του ΟΕΕ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 41 ,
β) διαπιςτωκεί ότι θ άδεια ςφςταςθσ χορθγικθκε με βάςθ ψευδι ι παραπλανθτικά
ςτοιχεία ι ότι χρθςιμοποιικθκαν τζτοια ςτοιχεία προκειμζνου να αποτραπεί θ ανάκλθςθ
τθσ άδειασ ςφςταςθσ,
γ) δεν πλθροφνται πλζον οι προχποκζςεισ βάςει των οποίων χορθγικθκε θ άδεια
ςφςταςθσ,
δ) ο διαχειριςτισ του δεν πλθροί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ των
άρκρων 37 ζωσ 56, του ν. 4209/2013 ι τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ όπου
εδρεφει ο διαχειριςτισ, με τισ οποίεσ ενςωματϊκθκε ςτο δίκαιο του κράτουσ αυτοφ θ
Οδθγία 2011/61/ΕΕ ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 231/2013, κατά περίπτωςθ.
2. Πριν προβεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ ςφςταςθσ του ΟΕΕ θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ
γνωςτοποιεί ςτο διαχειριςτι του τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ ι παραβάςεισ, τάςςοντασ
του ταυτόχρονα προκεςμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δζκα (10) θμζρεσ από
τθν παραπάνω γνωςτοποίθςθ, μζςα ςτθν οποία ο διαχειριςτισ καλείται να διατυπϊςει τισ
απόψεισ του και να λάβει, όταν ςυντρζχει περίπτωςθ, τα κατάλλθλα μζτρα για τθν παφςθ
των παραβάςεων ι τθν άρςθ των ςυνεπειϊν τουσ. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ και
αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τισ απόψεισ του διαχειριςτι, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ
αποφαςίηει οριςτικά.
3. Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκλθςθσ ςτο διαχειριςτι του ΟΕΕ, εφαρμόηεται θ
παρ. 2 του άρκρου 48.
4. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ γνωςτοποιεί και ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν ςτα οποία
διατίκενται τα μερίδια του ΟΕΕ τθν απόφαςθ για ανάκλθςθ τθσ άδειασ ςφςταςθσ του ΟΕΕ.
Άρκρο 50
Διαχείριςθ κινδφνων και ρευςτότθτασ
1. Ο διαχειριςτισ του ΟΕΕ λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αναγνϊριςθ, τθ μζτρθςθ,
τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ όλων των κινδφνων που είναι ςχετικοί με τθν
επενδυτικι ςτρατθγικι του ΟΕΕ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 15 του ν.
4209/2013 και ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 231/2013. Ο διαχειριςτισ ορίηει ανϊτατο επίπεδο
μόχλευςθσ για κάκε ΟΕΕ που διαχειρίηεται το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150% τθσ
κακαρισ αξίασ του ενεργθτικοφ του ΟΕΕ.
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2. Ο διαχειριςτισ του ΟΕΕ εφαρμόηει κατάλλθλο ςφςτθμα διαχείριςθσ ρευςτότθτασ και
διαςφαλίηει τθ ςυνζπεια μεταξφ τθσ επενδυτικισ ςτρατθγικισ, των χαρακτθριςτικϊν
ρευςτότθτασ και τθσ πολιτικισ εξαγορϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 του ν.
4209/2013 και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 231/2013.
Άρκρο 51
φγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ διαχειριςτι και ΟΕΕ
Ο διαχειριςτισ του ΟΕΕ λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 14 του ν. 4209/2013 και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 231/2013, για τον εντοπιςμό και τθν
αποφυγι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ του ιδίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των
υπαλλιλων του ι οποιουδιποτε προςϊπου ςυνδζεται άμεςα ι ζμμεςα με αυτόν με ςχζςθ
ελζγχου, και του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίηεται αυτόσ ι των επενδυτϊν αυτοφ του ΟΕΕ.
Άρκρο 52
Θεματοφφλακασ
1. Η φφλαξθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ ΟΕΕ πρζπει να ανατίκεται ςε κεματοφφλακα
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 21 του ν. 4209/2013, κακϊσ και τισ
οικείεσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 231/2013. Ο κεματοφφλακασ ζχει τθν ζδρα του ι
υποκατάςτθμα υποχρεωτικά ςτθν Ελλάδα.
2. Ο κεματοφφλακασ είναι: α) πιςτωτικό ίδρυμα που εδρεφει ςτθν Ελλάδα και ζχει λάβει
άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με το ν. 4261/2014 (Αϋ 107) ι εδρεφει ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ
και ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ
όπου εδρεφει, με βάςθ τθν οποία ενςωματϊνονται ςτο δίκαιο του εν λόγω κράτουσ ζδρασ
οι διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 (L 176) ταυτόχρονα δε αςκεί δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα μζςω
υποκαταςτιματοσ, β) ΑΕΠΕΤ που εδρεφει ςτθν Ελλάδα και ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ
ςφμφωνα με το ν. 4514/2018 (Α’ 14) ι ΕΠΕΤ που εδρεφει ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ και ζχει
λάβει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ όπου
εδρεφει, με βάςθ τθν οποία ενςωματϊνονται ςτο δίκαιο του εν λόγω κράτουσ καταγωγισ οι
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ
15θσ Μαΐου 2014 (L 173), ταυτόχρονα δε i) αςκεί δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα μζςω
υποκαταςτιματοσ, ii) ζχει λάβει άδεια να αςκεί κακικοντα κεματοφφλακα, θ οποία
υπόκειται ςε απαιτιςεισ κεφαλαιακισ επάρκειασ που δεν υπολείπονται των απαιτιςεων
που υπολογίηονται ανάλογα με τθν επιλεγείςα προςζγγιςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 315 ι
317 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 575/2013 και iii) διακζτει ίδια κεφάλαια όχι κατϊτερα από το
φψοσ του αρχικοφ κεφαλαίου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4261/2014.
3.Οι διατάξεισ περί κεματοφυλακισ των παρ. 4 και 7 ζωσ 18 του άρκρου 21 του ν.
4209/2013 και οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 231/2013 εφαρμόηονται και για ΟΕΕ.
4. Ο κεματοφφλακασ αντικακίςταται εφόςον: α) γνωςτοποιιςει ςτο διαχειριςτι του ΟΕΕ
τθν πρόκεςι του να παραιτθκεί τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ νωρίτερα, β) γίνει δεκτό από
τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ αίτθμα του διαχειριςτι να αντικαταςτακεί ο κεματοφφλακασ,
και γ) θ αντικατάςταςθ απαιτθκεί από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ επειδι ο
κεματοφφλακασ δεν εκπλθρϊνει τισ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ του. ε κάκε περίπτωςθ, ο νζοσ
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κεματοφφλακασ ορίηεται από το διαχειριςτι, εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ,
εφόςον πλθροί τισ οικείεσ προχποκζςεισ, και παραλαμβάνει τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ
του ΟΕΕ από τον παλαιό, βάςει ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Μζχρι τθν παράδοςθ αυτι, τα
αντίςτοιχα κακικοντα εξακολουκεί υποχρεωτικά να αςκεί ο παλαιόσ κεματοφφλακασ. Για
τθν αντικατάςταςθ του παλαιοφ και τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του νζου
κεματοφφλακα ο διαχειριςτισ ενθμερϊνει τουσ μεριδιοφχουσ του ΟΕΕ αμελλθτί.
Άρκρο 53
Απαιτιςεισ διαφάνειασ
1. Ο διαχειριςτισ του ΟΕΕ καταρτίηει πλθροφοριακό υλικό του ΟΕΕ και ετιςια ζκκεςθ του
ΟΕΕ για κάκε οικονομικό ζτοσ.
2. Η ετιςια ζκκεςθ του ΟΕΕ του παρόντοσ καταρτίηεται, ελζγχεται, και δθμοςιοποιείται
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4308/2014 και ςτο άρκρο 22 ι και ςτο
άρκρο 29 του ν. 4209/2013, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ και παρζχεται ςτουσ επενδυτζσ,
φςτερα από αίτθςι τουσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 22 του ν. 4209/2013. Η
ετιςια ζκκεςθ υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
3. Σο πλθροφοριακό υλικό του ΟΕΕ περιζχει τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 23
του ν. 4209/2013.
Άρκρο 54
Αρμόδια αρχι και εξουςίεσ τθσ
1. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ είναι θ αρμόδια αρχι για τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των
διατάξεων των άρκρων 37 ζωσ 56 του παρόντοσ.
2. τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ παρζχονται όλεσ οι εξουςίεσ εποπτείασ και διερεφνθςθσ
που είναι απαραίτθτεσ για τθν άςκθςθ των λειτουργιϊν τθσ. Οι εν λόγω εξουςίεσ αςκοφνται
με τουσ ακόλουκουσ εξισ τρόπουσ:
α) άμεςα,
β) ςε ςυνεργαςία με άλλεσ αρχζσ,
γ) κατόπιν αιτιςεωσ ςτισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ αρχζσ.
3. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ζχει τισ ακόλουκεσ εξουςίεσ:
α) ζχει πρόςβαςθ ςε οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο με οποιαδιποτε μορφι και να
λαμβάνει αντίγραφό του,
β) ηθτά και λαμβάνει πλθροφορίεσ από οποιοδιποτε πρόςωπο ςε ςχζςθ με τισ
δραςτθριότθτεσ του ΟΕΕ ι του διαχειριςτι του και, αν είναι απαραίτθτο, να καλεί και να
προβαίνει ςτθ λιψθ κατακζςεων για τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν,
γ) διενεργεί επιτόπιουσ ελζγχουσ με ι χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ,
δ) ηθτά τισ ςχετικζσ υπάρχουςεσ καταγεγραμμζνεσ τθλεφωνικζσ ςυνδιαλζξεισ ι τα αρχεία
ανταλλαγισ δεδομζνων,
ε) απαιτεί τθ διακοπι κάκε πρακτικισ που είναι αντίκετθ με τισ διατάξεισ που κεςπίηονται
για τθν εφαρμογι των άρκρων 37 ζωσ 56,
ςτ) ηθτά τθ δζςμευςθ ι τθν κατάςχεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων,
η) επιβάλει τθν προςωρινι απαγόρευςθ άςκθςθσ κάκε ςχετικισ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ,
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θ) απαιτεί τθν παροχι πλθροφοριϊν από τουσ διαχειριςτζσ ΟΕΕ, τουσ κεματοφφλακεσ ι
τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ,
κ) λαμβάνει κάκε μζτρο που μπορεί να εξαςφαλίςει ότι ο ΟΕΕ, ο διαχειριςτισ του ι ο
κεματοφφλακασ του ςυνεχίηουν να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των άρκρων 37 ζωσ
56 που εφαρμόηονται ς’ αυτοφσ,
ι) απαιτεί τθν αναςτολι τθσ ζκδοςθσ, τθσ εξαγοράσ ι τθσ εξόφλθςθσ των μεριδίων, προσ για
το ςυμφζρον των μεριδιοφχων ι του κοινοφ,
ια) να ανακαλεί τθν άδεια ςφςταςθσ του ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56,
ιβ) να ηθτά τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ,
ιγ) επιτρζπει ςε νόμιμουσ ελεγκτζσ ι εμπειρογνϊμονεσ να διενεργοφν ελζγχουσ.
Άρκρο 55
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ
Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να επιβάλλει ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό
πρόςωπο παραβιάηει τισ διατάξεισ των άρκρων37 ζωσ 54, επίπλθξθ ι πρόςτιμο φψουσ από
χίλια (1.000) ευρϊ μζχρι τρία εκατομμφρια (3.000.000) ευρϊ ι ίςο με το διπλάςιο του
οφζλουσ που απεκόμιςε ο παραβάτθσ. Κατά τθν επιμζτρθςθ των κυρϊςεων λαμβάνονται
υπόψθ ιδίωσ θ επίπτωςθ τθσ παράβαςθσ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ, ο κίνδυνοσ
πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτα ςυμφζροντα των επενδυτϊν, το φψοσ τθσ προκλθκείςασ ηθμίασ ςε
επενδυτζσ και τθσ αποκατάςταςισ τθσ, θ λιψθ μζτρων ςυμμόρφωςθσ για το μζλλον, ο
βακμόσ ςυνεργαςίασ με τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ κατά το ςτάδιο διερεφνθςθσ και
ελζγχου, οι ανάγκεσ τθσ ειδικισ και γενικισ πρόλθψθσ και θ κακ’ υποτροπι τζλεςθ
παραβάςεων των άρκρων 37 ζωσ 56 ι τθσ λοιπισ νομοκεςίασ για τθν κεφαλαιαγορά.
Άρκρο 56
Φορολογικζσ διατάξεισ
τουσ ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 εφαρμόηονται οι παρ. 21 ζωσ 23 του άρκρου 7 του ν.
2992/2002.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Απαιτιςεισ δθμοςίευςθσ κατά τθ δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν ι κατά τθν ειςαγωγι
κινθτϊν αξιϊν προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά και μζτρα εφαρμογισ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129.
Άρκρο 57
κοπόσ
κοπόσ των άρκρων 57 ζωσ 68 είναι θ αναμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ δθμοςίευςθσ δελτίου κατά τθ δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν ι κατά τθν
ειςαγωγι κινθτϊν αξιϊν προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά κακϊσ και θ
κζςπιςθ μζτρων εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129 ςχετικά με το ενθμερωτικό
δελτίο που πρζπει να δθμοςιεφεται κατά τθ δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν ι κατά τθν
ειςαγωγι κινθτϊν αξιϊν προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά.
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Άρκρο 58
Πεδίο εφαρμογισ
1.
ε περίπτωςθ δθμόςιασ προςφοράσ κινθτϊν αξιϊν με ςυνολικι ανταλλακτικι αξία
ςτθν Ζνωςθ μικρότερθ των 5.000.000 ευρϊ, όριο το οποίο υπολογίηεται ςε περίοδο 12
μθνϊν, δεν απαιτείται θ δθμοςίευςθ ενθμερωτικοφ δελτίου κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/1129.
2.
ε περίπτωςθ δθμόςιασ προςφοράσ κινθτϊν αξιϊν με ςυνολικι ανταλλακτικι αξία
μεγαλφτερθ των 500.000 ευρϊ και ζωσ 5.000.000 ευρϊ, όριο που υπολογίηεται ςε περίοδο
δϊδεκα (12) μθνϊν, απαιτείται θ δθμοςίευςθ πλθροφοριακοφ δελτίου.
3.
Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ, μποροφν να μεταβάλλονται τα χρθματικά όρια τθσ παραγράφου του
παρόντοσ άρκρου.
Άρκρο 59
Σο πλθροφοριακό δελτίο
1. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ κακορίηεται το περιεχόμενο του
πλθροφορικοφ δελτίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 58, θ διαδικαςία ζγκριςθσ και
δθμοςίευςθ αυτοφ, περιοριςμοί ςχετικά με τθν περαιτζρω διάκεςθ ι και τθν ειςαγωγι
αυτϊν των κινθτϊν αξιϊν ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, κακϊσ και κάκε ςχετικι με το παραπάνω
άρκρο αναγκαία λεπτομζρεια.
1.
Σο πλθροφοριακό δελτίο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 58 εγκρίνεται από τθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, εκτόσ των περιπτϊςεων που οι κινθτζσ αξίεσ ειςάγονται προσ
διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ι εντάςςονται ςε πολυμερι μθχανιςμό
διαπραγμάτευςθσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, οπότε το πλθροφοριακό δελτίο
εγκρίνεται από το διαχειριςτι τθσ ρυκμιηόμενθσ αγοράσ ι του πολυμεροφσ μθχανιςμοφ
διαπραγμάτευςθσ, κατά περίπτωςθ.
2.
Κατ’ εξαίρεςθ μπορεί να διενεργείται δθμόςια προςφορά χωρίσ να απαιτείται θ
κατάρτιςθ και δθμοςιοποίθςθ του προβλεπόμενου πλθροφοριακοφ δελτίου, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2, άρκρο 58 και εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ:
α) H προςφορά διενεργείται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο
διαχειρίηεται ΑΕΠΕΤ που ζχει λάβει άδεια να παρζχει τουλάχιςτον τθν επενδυτικι υπθρεςία
τθσ περίπτωςθσ 1) του Σμιματοσ Α του Παραρτιματοσ Ι και τθν παρεπόμενθ υπθρεςία τθσ
περίπτωςθσ 1) του Σμιματοσ Β του Παραρτιματοσ Ι του ν. 4514/2018 (Αϋ 14), ΑΕΔΟΕΕ που
ζχει λάβει άδεια να παρζχει τισ παρεπόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 6 του ν. 4209/2013 (Αϋ 253) ι πιςτωτικό ίδρυμα ςτο πλαίςιο τθσ επενδυτικισ
υπθρεςίασ τθσ λιψθσ και διαβίβαςθσ εντολϊν. Ωσ θλεκτρονικό ςφςτθμα νοείται θ
θλεκτρονικι πλατφόρμα που παρουςιάηει μζςω του διαδικτφου τισ επενδυτικζσ προτάςεισ
των εκδοτϊν και δζχεται με τον ίδιο τρόπο εντολζσ επενδυτϊν για απόκτθςθ κινθτϊν αξιϊν.
β) Προςφζρονται κινθτζσ αξίεσ των ανωτζρω εκδοτϊν με ςυνολικι αξία μικρότερθ από ζνα
εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ, όριο το οποίο υπολογίηεται ανά εκδότθ ςε περίοδο δϊδεκα
μθνϊν.
γ) Η ςυμμετοχι του ιδιϊτθ πελάτθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 11 του άρκρου 4 του ν.
4514/2018, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ και ςε
κάκε περίπτωςθ το δζκα τοισ εκατό (10%) του μζςου όρου των δθλωκζντων με τθν
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φορολογικι διλωςθ ειςοδθμάτων τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ, ανά εκδότθ και των πενιντα
χιλιάδων (50.000) ευρϊ κατ’ ζτοσ, ανά ΑΕΠΕΤ ι ΑΕΔΟΕΕ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παροφςθσ
παραγράφου ι πιςτωτικό ίδρυμα. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, μποροφν να μεταβάλλονται τα χρθματικά όρια
τθσ παροφςασ.
Άρκρο 60
Ευκφνθ για το ενθμερωτικό δελτίο
(άρκρο 11 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
1.
Σθν ευκφνθ για τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο ενθμερωτικό δελτίο και ςε
κάκε ςυμπλιρωμα αυτοφ φζρουν:
(α) ο εκδότθσ, ο προςφζρων ι το πρόςωπο που ηθτεί τθν ειςαγωγι των κινθτϊν αξιϊν για
διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ι/και ο εγγυθτισ ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
(β) τα μζλθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των παραπάνω προςϊπων, κακϊσ και
(γ) το πιςτωτικό ίδρυμα ι ΕΠΕΤ που αναφζρεται ςτο ενθμερωτικό δελτίο ότι παρζχει τθν
επενδυτικι υπθρεςία τθσ αναδοχισ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ι τθσ τοποκζτθςθσ
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων με δζςμευςθ ανάλθψθσ ι τθσ τοποκζτθςθσ χρθματοπιςτωτικϊν
μζςων χωρίσ δζςμευςθ ανάλθψθσ ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ (6) και (7), αντιςτοίχωσ, του
Σμιματοσ Α του Παραρτιματοσ Ι του ν. 4514/2018, κακϊσ και το πρόςωπο που αναφζρεται
ςτο ενθμερωτικό δελτίο με τθν ιδιότθτα του "ςυμβοφλου", "ςυμβοφλου ζκδοςθσ",
"ςυντονιςτι ζκδοςθσ" ι άλλθ παρεμφερι ιδιότθτα.
2.
Άλλα πρόςωπα, πλθν αυτϊν τθσ παραγράφου 1, φζρουν ευκφνθ για τισ
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε επί μζρουσ διακριτά τμιματα του ενθμερωτικοφ δελτίου,
εφόςον προςδιορίηεται ρθτά ςε αυτό για ποια επί μζρουσ τμιματά του ευκφνονται αυτά τα
πρόςωπα.
3.
Σο ενθμερωτικό δελτίο που εκδίδεται για τθν ειςαγωγι κινθτϊν αξιϊν για
διαπραγμάτευςθ, ςε ρυκμιηόμενθ αγορά για πρϊτθ φορά ι για τθ δθμόςια προφορά
κινθτϊν αξιϊν χωρίσ ειςαγωγι ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, υπογράφεται υποχρεωτικά από
πιςτωτικό ίδρυμα ι ΕΠΕΤ που ζχει άδεια για τθν παροχι τθσ επενδυτικισ υπθρεςίασ τθσ
αναδοχισ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ι τθσ τοποκζτθςθσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων με
δζςμευςθ ανάλθψθσ ι χωρίσ δζςμευςθ ανάλθψθσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (6) ι (7),
αντιςτοίχωσ, του Σμιματοσ Α του Παραρτιματοσ Ι του ν. 4514/2018.
4.
Σα πρόςωπα που φζρουν τθν ευκφνθ για το ενθμερωτικό δελτίο ι για επί μζρουσ
τμιματά του προςδιορίηονται ςαφϊσ ςε αυτό με το όνομα και τθν ιδιότθτά τουσ ι, ςτθν
περίπτωςθ των νομικϊν προςϊπων, με τθν επωνυμία και τθν καταςτατικι τουσ ζδρα. το
ενθμερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται δθλϊςεισ των εν λόγω προςϊπων με τισ οποίεσ
βεβαιϊνεται ότι, κακόςον γνωρίηουν, οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο ενθμερωτικό
δελτίο είναι ςφμφωνεσ με τθν πραγματικότθτα και δεν υπάρχουν παραλείψεισ που να
αλλοιϊνουν το περιεχόμενό του.
5.
Η ευκφνθ για τισ πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτο ζγγραφο αναφοράσ ι ςτο γενικό
ζγγραφο αναφοράσ ανικει ςτα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 μόνο ςτισ
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ το ζγγραφο αναφοράσ ι το γενικό ζγγραφο αναφοράσ
χρθςιμοποιείται ωσ ςυςτατικό μζροσ εγκεκριμζνου ενθμερωτικοφ δελτίου.
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Άρκρο 61
Αςτικι ευκφνθ από το ενθμερωτικό δελτίο
(άρκρο 11 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
1.
Σα πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για το ενθμερωτικό δελτίο ςφμφωνα με το άρκρο
60, ευκφνονται ζναντι αυτϊν που απζκτθςαν κινθτζσ αξίεσ μζςα ςτουσ πρϊτουσ δϊδεκα
(12) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του ενθμερωτικοφ δελτίου για κάκε κετικι ηθμία που
υπζςτθςαν από υπαιτιότθτα των υπευκφνων προςϊπων του άρκρου 60 του παρόντοσ ωσ
προσ τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτα του ενθμερωτικοφ δελτίου.
2.
Ο ηθμιωκείσ φζρει το βάροσ αποδείξεωσ τθσ ηθμίασ που υπζςτθ και τθσ αιτιϊδουσ
ςυνάφειασ μεταξφ τθσ υπαιτιότθτασ των υπευκφνων προςϊπων του άρκρου 60 του
παρόντοσ και τθσ ηθμίασ.
3.
Σα υπεφκυνα πρόςωπα του άρκρου 60 του παρόντοσ φζρουν το βάροσ απόδειξθσ
τθσ ζλλειψθσ υπαιτιότθτασ.
4.
Αξιϊςεισ για αποηθμίωςθ κατά των υπευκφνων προςϊπων του άρκρου 60του
παρόντοσ παραγράφονται μετά τθν πάροδο τριϊν (3) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του
ενθμερωτικοφ δελτίου.
5.
Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ δεν περιορίηουν οφτε επθρεάηουν τθν ευκφνθ των
προςϊπων του άρκρου 60 του παρόντοσ ζναντι των επενδυτϊν για κάκε πταίςμα ωσ προσ
τθν ακρίβεια και πλθρότθτα του ενθμερωτικοφ δελτίου με βάςθ τισ γενικζσ διατάξεισ.
6.
Κάκε ριτρα ι ςυμφωνία για τον περιοριςμό τθσ ευκφνθσ ι τθν απαλλαγι των
προςϊπων του άρκρου 60 είναι άκυρθ ζναντι των επενδυτϊν.
7.
Αςτικι ευκφνθ δεν μπορεί να αποδοκεί ςε οποιοδιποτε πρόςωπο αποκλειςτικά και
μόνο βάςει του περιλθπτικοφ ςθμειϊματοσ ςφμφωνα με το ςφμφωνα με το άρκρο 7 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129 ι βάςει του ειδικοφ περιλθπτικοφ ςθμειϊματοσ ενθμερωτικοφ
δελτίου ανάπτυξθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 15 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μετάφραςισ του, εκτόσ εάν το
εν λόγω ςθμείωμα: α) είναι παραπλανθτικό, ανακριβζσ ι αςυνεπζσ, ςε ςυνδυαςμό με τα
άλλα μζρθ του ενθμερωτικοφ δελτίου· ι β) δεν παρζχει, ςε ςυνδυαςμό με τα άλλα μζρθ
του ενθμερωτικοφ δελτίου, βαςικζσ πλθροφορίεσ που να διευκολφνουν τουσ επενδυτζσ
όταν εξετάηουν εάν κα επενδφςουν ςτισ κινθτζσ αξίεσ.
Άρκρο 62
Χρθςιμοποιοφμενθ γλϊςςα
(άρκρο 27 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
1.
Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ορίηονται οι αποδεκτζσ γλϊςςεσ
ςφνταξθσ του ενθμερωτικοφ δελτίου κατά περίπτωςθ, όταν θ Ελλάδα είναι (i) κράτοσ-μζλοσ
καταγωγισ ι/και (ii) κράτοσ-μζλοσ υποδοχισ.
2.
ε οποιαδιποτε περίπτωςθ, διατίκεται το περιλθπτικό ςθμείωμα του άρκρου 7 του
Κανονιςμοφ τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Άρκρο 63
Διαφθμίςεισ
(άρκρο 22 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
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Η από φυςικά ι νομικά πρόςωπα διενζργεια, με οποιονδιποτε τρόπο, διαφθμίςεων,
γνωςτοποιιςεων, δθλϊςεων ι ανακοινϊςεων, προσ το ςκοπό τθσ προςζλκυςθσ του κοινοφ
για επζνδυςθ χρθματικϊν ποςϊν ςε κάκε είδουσ κινθτζσ αξίεσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου
2 παρ. α του Κανονιςμοφ 2017/1129 επιτρζπεται μόνο εφόςον προθγουμζνωσ, ςτισ μεν
περιπτϊςεισ που οι δθμόςιεσ προςφορζσ για κινθτζσ αξίεσ υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129, ζχει χορθγθκεί ζγκριςθ ενθμερωτικοφ δελτίου από τθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, όπου απαιτείται, ςε κάκε δε άλλθ περίπτωςθ, με τθν επιφφλαξθ
των διατάξεων του άρκρου 59 παρ. 3 του παρόντοσ, ζχει καταρτιςκεί και δθμοςιοποιθκεί
πλθροφοριακό δελτίο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 57 ζωσ 68.
Άρκρο 64
Αρμόδια Αρχι
(άρκρο 20 παρ. 9 και το άρκρο 31 Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
1.
Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ορίηεται ωσ θ αρμόδια αρχι για τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 57 ζωσ 68 και για τθν
διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του Κανονιςμοφ 2017/1129.
2.
Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να κακορίηονται θ διαδικαςία
και τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζγκριςθ του ενθμερωτικοφ δελτίου, κζματα
που αφοροφν τισ υποχρεϊςεισ και τθν ςυμπεριφορά των διαμεςολαβθτϊν ι/και των
προςϊπων τθσ παρ. 1 (α) του άρκρου 60, ιδίωσ κατά τθν προπαραςκευι, διενζργεια,
διεκπεραίωςθ, προβολι και διαφιμιςθ των διαδικαςιϊν δθμόςιασ προςφοράσ ι
ειςαγωγισ για διαπραγμάτευςθ κινθτϊν αξιϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικό κζμα ι
λεπτομζρεια ςχετικά με τα ηθτιματα αυτά.
Άρκρο 65
Εξουςίεσ εποπτείασ και διερεφνθςθσ
(άρκρο 32 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
1.
Για τθν εποπτεία τθσ τιρθςθσ των διατάξεων των άρκρων 57 ωσ και 63 και του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ διακζτει τισ ακόλουκεσ εξουςίεσ:
α)
απαιτεί από τουσ εκδότεσ, προςφζροντεσ ι πρόςωπα που ηθτοφν τθν ειςαγωγι
προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, να ςυμπεριλαμβάνουν ςτο ενθμερωτικό
δελτίο ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, εφόςον τοφτο απαιτείται για τθν προςταςία των
επενδυτϊν·
β)
απαιτεί από τουσ εκδότεσ, προςφζροντεσ ι πρόςωπα που ηθτοφν τθν ειςαγωγι
προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, κακϊσ και από τα πρόςωπα που τουσ
ελζγχουν ι ελζγχονται από αυτοφσ, να διαβιβάηουν πλθροφορίεσ και ζγγραφα·
γ)
απαιτεί από τουσ εξωτερικοφσ ελεγκτζσ και τα διευκυντικά ςτελζχθ του εκδότθ, του
προςφζροντοσ ι του προςϊπου που ηθτεί τθν ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ ςε
ρυκμιηόμενθ αγορά, κακϊσ και από τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ διαμεςολαβθτζσ ςτουσ
οποίουσ ζχει ανατεκεί θ διενζργεια τθσ δθμόςιασ προςφοράσ κινθτϊν αξιϊν ι θ επιδίωξθ
τθσ ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, τθν παροχι πλθροφοριϊν·
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δ)
αναςτζλλει μία δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν ι ειςαγωγι προσ
διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά για μζγιςτο διάςτθμα δζκα διαδοχικϊν εργάςιμων
θμερϊν εφάπαξ, εάν ζχουν βάςιμουσ λόγουσ να υποψιάηονται ότι παραβιάηεται ο παρϊν
νόμοσ ι ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1129·
ε)
απαγορεφει ι αναςτζλλει τισ διαφθμίςεισ ι απαιτεί από τουσ εκδότεσ, τουσ
προςφζροντεσ ι τα πρόςωπα που ηθτοφν τθν ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ ςε
ρυκμιηόμενθ αγορά ι τουσ οικείουσ χρθματοπιςτωτικοφσ διαμεςολαβθτζσ να διακόψουν ι
να αναςτείλουν τισ διαφθμίςεισ για μζγιςτο διάςτθμα δζκα διαδοχικϊν εργάςιμων θμερϊν
εφάπαξ, εάν ζχει βάςιμουσ λόγουσ να κεωρεί ότι παραβιάηεται ο παρϊν νόμοσ ι ο
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1129·
ςτ)
απαγορεφει δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν ι ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ
ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, όταν διαπιςτϊνει ότι παραβιάηεται ι ζχει βάςιμουσ λόγουσ να
υποψιάηεται ότι πρόκειται να παραβιαςκεί ο παρϊν νόμοσ ι ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1129·
η)
αναςτζλλει ι ηθτά από τισ ςχετικζσ ρυκμιηόμενεσ αγορζσ, τουσ Πολυμερείσ
Μθχανιςμοφσ Διαπραγμάτευςθσ (ΠΜΔ) ι τουσ Μθχανιςμοφσ Οργανωμζνθσ
Διαπραγμάτευςθσ (ΜΟΔ) να αναςτείλουν τθ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ι ςε
ΠΜΔ ι ΜΟΔ για μζγιςτο διάςτθμα δζκα διαδοχικϊν εργάςιμων θμερϊν εφάπαξ, εάν ζχει
βάςιμουσ λόγουσ να κεωρεί ότι παραβιάηεται ο παρϊν νόμοσ ι ο Κανονιςμόσ (ΕΕ)
2017/1129·
θ)
απαγορεφει τθ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, ςε ΠΜΔ ι ΜΟΔ, όταν
διαπιςτϊνει ότι παραβιάηεται ο παρϊν νόμοσ ι ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1129·
κ)
γνωςτοποιεί ότι ςυγκεκριμζνοσ εκδότθσ, προςφζρων ι πρόςωπο που ηθτεί τθν
ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά αδυνατεί να ςυμμορφωκεί προσ
τισ υποχρεϊςεισ του·
ι)
αναςτζλλει τον ζλεγχο ενθμερωτικοφ δελτίου που υποβάλλεται για ζγκριςθ ι
αναςτζλλουν ι περιορίηουν μια δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν ι ειςαγωγι προσ
διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, εάν θ αρμόδια αρχι αςκιςει τθν εξουςία
επιβολισ απαγόρευςθσ ι περιοριςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 42 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
600/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, μζχρισ ότου αρκεί θ εν λόγω
απαγόρευςθ ι ο εν λόγω περιοριςμόσ·
ια)
αρνείται να εγκρίνει ενθμερωτικά δελτία που ζχουν καταρτιςτεί από ςυγκεκριμζνο
εκδότθ, προςφζροντα ι πρόςωπο που ηθτεί τθν ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ ςε
ρυκμιηόμενθ αγορά για μζγιςτθ περίοδο πζντε ετϊν, εάν ο εν λόγω εκδότθσ, ο προςφζρων
ι το πρόςωπο που ηθτεί τθν ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ζχει
υποπζςει ςε επανειλθμμζνεσ και ςοβαρζσ παραβάςεισ των διατάξεων των άρκρων 57 ζωσ
68 ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129·
ιβ)
γνωςτοποιεί ι απαιτεί από τον εκδότθ να γνωςτοποιιςει κάκε ουςιϊδθ
πλθροφορία που ενδζχεται να επθρεάςει τθν εκτίμθςθ των κινθτϊν αξιϊν που αποτζλεςαν
αντικείμενο δθμόςιασ προςφοράσ ι ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ
αγορά, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ προςταςία των επενδυτϊν ι θ ομαλι λειτουργία
τθσ αγοράσ·
ιγ)
αναςτζλλει ι ηθτά από τισ ςχετικζσ ρυκμιηόμενεσ αγορζσ, τουσ ΠΜΔ ι τουσ ΜΟΔ,
όπωσ αυτοί ορίηονται ςτισ περιπτϊςεισ κα και κβ του άρκρου 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/1129 να αναςτείλουν τθ διαπραγμάτευςθ των κινθτϊν αξιϊν εάν κεωρεί ότι θ
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κατάςταςθ του εκδότθ είναι τζτοια ϊςτε θ διαπραγμάτευςθ να ενδζχεται να αποβεί
επιηιμια για τα ςυμφζροντα των επενδυτϊν·
ιδ)
διενεργεί επιτόπιεσ επικεωριςεισ ι ζρευνεσ ςε τοποκεςίεσ άλλεσ εκτόσ των
ιδιωτικϊν κατοικιϊν φυςικϊν προςϊπων και, για το ςκοπό αυτό, ειςζρχονται ςε
εγκαταςτάςεισ για να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζγγραφα και λοιπά δεδομζνα υπό οποιαδιποτε
μορφι, ςτθν περίπτωςθ που υφίςτανται εφλογεσ υπόνοιεσ ότι τα ζγγραφα και τα λοιπά
δεδομζνα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ επικεϊρθςθσ ι τθσ ζρευνασ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για να αποδειχκεί παράβαςθ των διατάξεων των άρκρων 57 ζωσ 68 ι του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129.
2.
Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ αςκεί τα κακικοντά και τισ εξουςίεσ που αναφζρονται
ςτθν παράγραφο 1 με οποιονδιποτε από τουσ εξισ τρόπουσ: α) άμεςα, β) ςε ςυνεργαςία
με άλλεσ αρχζσ, γ) υπό τθν ευκφνθ τουσ με ανάκεςθ κακθκόντων ςτισ εν λόγω αρχζσ και δ)
υποβάλλοντασ αίτθςθ προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ αρχζσ.
Άρκρο 66
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ και μζτρα
(άρκρα 38, 39 και 40 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
1. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να επιβάλλει ςε όποιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο
παραβιάηει τισ διατάξεισ των άρκρων 57 ζωσ 68 και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129, κακϊσ
και των κατ’ εξουςιοδότθςθ του Κανονιςμοφ αυτοφ εκδιδόμενων πράξεων, μεταξφ άλλων,
τισ ακόλουκεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ και διοικθτικά μζτρα:
α) δθμόςια ανακοίνωςθ, ςτθν οποία αναφζρεται το υπαίτιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο,
κακϊσ και θ φφςθ τθσ παράβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 42 του ανωτζρω Κανονιςμοφ,
β) εντολι που υποχρεϊνει το υπαίτιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο να παφςει τθν παράβαςθ
και να μθν τθν επαναλάβει ςτο μζλλον,
γ) αναςτολι ι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ,
δ) προςωρινι ι, ςε περίπτωςθ επανειλθμμζνων παραβάςεων, οριςτικι απαγόρευςθ κατά
οποιουδιποτε φυςικοφ προςϊπου που κεωρείται υπεφκυνο για μία τζτοια παράβαςθ να
ςυμμετζχει ςε διοικθτικό ςυμβοφλιο ι να αςκεί διευκυντικά κακικοντα ςτισ οντότθτεσ που
εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129, ςφμφωνα με το άρκρο
1 του Κανονιςμοφ.
ε) επιβολι προςτίμου που ανζρχεται ςε φψοσ τουλάχιςτον ςτο διπλάςιο του ποςοφ των
κερδϊν που αποκτικθκαν ι των ηθμιϊν που αποφεφχκθκαν λόγω τθσ παράβαςθσ εφόςον
το εν λόγω ποςό μπορεί να προςδιοριςτεί,
ςτ) ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, πρόςτιμο φψουσ ζωσ 5 εκατομμυρίων ευρϊ ι 3% του
ςυνολικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν του νομικοφ προςϊπου ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ
διακζςιμεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που ζχουν εγκρικεί από το διοικθτικό ςυμβοφλιο του
εν λόγω προςϊπου. Εφόςον το νομικό πρόςωπο είναι μθτρικι επιχείρθςθ ι κυγατρικι τθσ
μθτρικισ επιχείρθςθσ με υποχρζωςθ κατάρτιςθσ ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν
χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν ςφμφωνα με το ν. 4308/2014, ο ςχετικόσ ςυνολικόσ
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν είναι ο ςυνολικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το αντίςτοιχο είδοσ
ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το ενωςιακό δίκαιο περί λογιςτικισ με βάςθ τουσ τελευταίουσ
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διακζςιμουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ που ζχουν εγκρικεί από το διοικθτικό
ςυμβοφλιο τθσ τελικισ μθτρικισ επιχείρθςθσ,
η) ςε περίπτωςθ φυςικϊν προςϊπων, το διοικθτικό πρόςτιμο που επιβάλλεται είναι ζωσ
ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ.
2. Κατά τον κακοριςμό του είδουσ και του επιπζδου των διοικθτικϊν κυρϊςεων και άλλων
διοικθτικϊν μζτρων, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ ςχετικζσ
περιςτάςεισ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται, κατά περίπτωςθ:
α) θ βαρφτθτα και θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ·
β) ο βακμόσ ευκφνθσ του υπεφκυνου για τθν παράβαςθ προςϊπου·
γ) θ χρθματοοικονομικι ιςχφσ του προςϊπου που είναι υπεφκυνο για τθν παράβαςθ, όπωσ
προκφπτει από τον ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν του υπεφκυνου νομικοφ προςϊπου ι το
ετιςιο ειςόδθμα και τα κακαρά περιουςιακά ςτοιχεία του υπεφκυνου φυςικοφ προςϊπου·
δ) ο αντίκτυποσ τθσ παράβαςθσ ςτα ςυμφζροντα των επενδυτϊν λιανικισ·
ε) θ ςθμαςία των κερδϊν που αποκτικθκαν, των ηθμιϊν που αποφεφχκθκαν από το
πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τθν παράβαςθ ι των ηθμιϊν για τρίτουσ που προκφπτουν
από τθν παράβαςθ, ςτον βακμό που μποροφν να προςδιοριςτοφν·
ςτ) το επίπεδο ςυνεργαςίασ του υπεφκυνου για τθν παράβαςθ προςϊπου με τθν αρμόδια
αρχι, με τθν επιφφλαξθ τθσ ανάγκθσ αποςτζρθςθσ των αποκτθκζντων κερδϊν ι
αποφευχκειςϊν ηθμιϊν από το εν λόγω πρόςωπο·
η) τισ προθγοφμενεσ παραβάςεισ του υπεφκυνου για τθν παράβαςθ προςϊπου·
θ) τα μζτρα που ελιφκθςαν μετά τθν παράβαςθ από τον υπαίτιο τθσ παράβαςθσ για τθν
αποφυγι τθσ επανάλθψισ τθσ.
3. Οι αποφάςεισ για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ και τα μζτρα που λαμβάνονται από τθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129, τισ
πράξεισ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του και κατ’ εξουςιοδότθςθ των άρκρων 57
ζωσ 68, είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνεσ και υπόκεινται ςε ζνδικα μζςα ςφμφωνα με το
άρκρο 25 του ν. 3371/2005 (Α’ 178).
Άρκρο 67
Αναφορά παραβάςεων
(άρκρο 41 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
1. Παραβάςεισ ι ενδεχόμενεσ παραβάςεισ των διατάξεων των άρκρων 57 ζωσ 68, του
κανονιςμοφ (ΕΕ) 1129/2017 και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν
μπορεί να καταγγζλλονται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ κακορίηονται οι κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και οι
αποτελεςματικοί μθχανιςμοί που επιτρζπουν τθν υποβολι προσ αυτιν καταγγελιϊν
παραβάςεων ι ενδεχόμενων παραβάςεων των εν λόγω διατάξεων.
2. Με τθν απόφαςθ του δεφτερου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηονται
τουλάχιςτον:
α) ειδικζσ διαδικαςίεσ για τθν παραλαβι καταγγελιϊν για πραγματικζσ ι ενδεχόμενεσ
παραβάςεισ και τθν παρακολοφκθςι τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφςταςθσ αςφαλϊν
διαφλων επικοινωνίασ για τισ εν λόγω καταγγελίεσ,
β) κατάλλθλθ προςταςία για εργαηομζνουσ που απαςχολοφνται δυνάμει ςφμβαςθσ
εργαςίασ και οι οποίοι αναφζρουν παραβάςεισ, τουλάχιςτον ζναντι αντιποίνων,
διακρίςεων ι άλλων μορφϊν άδικθσ μεταχείριςθσ από μζρουσ του εργοδότθ τουσ ι τρίτων,
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γ) προςταςία τθσ ταυτότθτασ και των προςωπικϊν δεδομζνων τόςο του προςϊπου που
καταγγζλλει τισ παραβάςεισ όςο και του φυςικοφ προςϊπου που εικάηεται ότι είναι
υπεφκυνο για παράβαςθ, ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, εκτόσ αν θ γνωςτοποίθςθ αυτι
απαιτείται βάςει του εκνικοφ δικαίου, ςτο πλαίςιο περαιτζρω ζρευνασ ι μεταγενζςτερθσ
δικαςτικισ διαδικαςίασ.
3. Οι εργοδότεσ που αναλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ υπαγόμενεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ
ρυκμίςεισ ςτο πλαίςιο των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν κεςπίηουν κατάλλθλεσ
διαδικαςίεσ προκειμζνου οι εργαηόμενοι ςε αυτοφσ να μποροφν να καταγγζλλουν
εςωτερικά παραβάςεισ ι ενδεχόμενεσ παραβάςεισ, μζςω ειδικοφ, ανεξάρτθτου και
αυτόνομου διαφλου.
Άρκρο 68
Δθμοςίευςθ αποφάςεων
(άρκρο 42 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129)
Οι αποφάςεισ επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων ι άλλων διοικθτικϊν μζτρων αναρτϊνται
ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και παραμζνουν αναρτθμζνεσ
για τουλάχιςτον πζντε ζτθ.
ε περίπτωςθ απόφαςθσ επιβολισ μζτρων ςτο πλαίςιο ζρευνασ, θ δθμοςίευςθ αυτι δεν
γίνεται.
Εάν θ δθμοςίευςθ τθσ ταυτότθτασ των νομικϊν οντοτιτων ι τθσ ταυτότθτασ ι των
προςωπικϊν δεδομζνων των φυςικϊν προςϊπων κεωρθκεί δυςανάλογθ, κατόπιν
αξιολόγθςθσ που διενεργείται κατά περίπτωςθ ωσ προσ τον αναλογικό χαρακτιρα τθσ
δθμοςίευςθσ αυτϊν των δεδομζνων, ι ςε περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ κα ζκετε ςε
κίνδυνο τθ ςτακερότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν ι τθ διεξαγωγι τρζχουςασ
ζρευνασ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να προβεί ςε μία από τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
α) αναβάλλει τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ για τθν επιβολι κφρωςθσ ι μζτρου μζχρισ ότου
παφςουν να ιςχφουν οι λόγοι μθ δθμοςίευςθσ·
β) δθμοςιεφει τθν απόφαςθ επιβολισ κφρωςθσ ι μζτρου ανϊνυμα, εφόςον θ ανϊνυμθ
αυτι δθμοςίευςθ διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα των εμπλεκομζνων·
γ) δεν δθμοςιεφει τθν απόφαςθ επιβολισ κφρωςθσ ι μζτρου, ςτθν περίπτωςθ που
κεωρείται ότι οι επιλογζσ που κακορίηονται ςτα ςτοιχεία α) και β) δεν επαρκοφν για να
διαςφαλιςτεί:
αα) ότι δεν κα τεκεί ςε κίνδυνο θ ςτακερότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν·
ββ) θ αναλογικότθτα τθσ δθμοςίευςθσ των αποφάςεων αυτϊν ςε ςχζςθ με μζτρα που
κεωροφνται ιςςονοσ ςθμαςίασ.
ε περίπτωςθ απόφαςθσ δθμοςίευςθσ κφρωςθσ ι μζτρου ανϊνυμα, όπωσ αναφζρεται ςτο
ςτοιχείο β) του πρϊτου εδαφίου, θ δθμοςίευςθ των ςχετικϊν δεδομζνων μπορεί να
αναβλθκεί για εφλογο χρονικό διάςτθμα, εφόςον προβλζπεται ότι εντόσ του διαςτιματοσ
αυτοφ οι λόγοι για τθν ανϊνυμθ δθμοςίευςθ κα παφςουν να ιςχφουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Προςαρμογισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 2017 ςχετικά με
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τθ κζςπιςθ γενικοφ πλαιςίου για τθν τιτλοποίθςθ, τθ δθμιουργία ειδικοφ πλαιςίου για
απλι, διαφανι και τυποποιθμζνθ τιτλοποίθςθ και τθν τροποποίθςθ των Οδθγιϊν
2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των Κανονιςμϊν (ΕΚ) 1060/2009 και (ΕΕ)
648/2012
Άρκρο 69
Αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402
(άρκρο 29 παρ. 4 και 5 του Κανονιςμοφ)
1. Αρμόδια αρχι για τθν εποπτεία τθσ ςυμμόρφωςθσ των μεταβιβαηουςϊν οντοτιτων, των
αρχικϊν δανειοδοτϊν και των οντοτιτων ειδικοφ ςκοποφ για τιτλοποίθςθ (ΟΕΣ) ωσ προσ
τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται ςτα άρκρα 18 ωσ 27 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402
ορίηεται, κατά περίπτωςθ:
α) θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, όταν οι μεταβιβάηουςεσ οντότθτεσ ι αρχικοί δανειοδότεσ ι
οντότθτεσ ειδικοφ ςκοποφ για τιτλοποίθςθ (ΟΕΣ) εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ 1, 16 και 22
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 4261/2014, των παραγράφων 1 και 4 του άρκρου 3
του ν. 4364/2016 κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 3 και 6 του άρκρου 3 του ν.
4364/2016,
β) θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, όταν οι μεταβιβάηουςεσ οντότθτεσ ι αρχικοί δανειοδότεσ ι
οντότθτεσ ειδικοφ ςκοποφ για τιτλοποίθςθ (ΟΕΣ) εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ α και β τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν. 4209/2013, ςτισ περιπτϊςεισ α, β, γ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 3 του ν. 4099/2012, κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 7 του ν.
3029/2002,
γ) θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, όταν οι μεταβιβάηουςεσ οντότθτεσ ι οι αρχικοί δανειοδότεσ
ι οι οντότθτεσ ειδικοφ ςκοποφ για τιτλοποίθςθ (ΟΕΣ) ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν ΕΕ, δεν
εμπίπτουν ςτισ ωσ άνω α) και β) περιπτϊςεισ και θ ανάδοχθ οντότθτα είναι επιχείρθςθ
επενδφςεων,
δ) θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, όταν οι μεταβιβάηουςεσ οντότθτεσ ι οι αρχικοί δανειοδότεσ ι οι
οντότθτεσ ειδικοφ ςκοποφ για τιτλοποίθςθ (ΟΕΣ) ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν ΕΕ, δεν
εμπίπτουν ςτισ ωσ άνω α) και β) περιπτϊςεισ και θ ανάδοχθ οντότθτα είναι πιςτωτικό
ίδρυμα.
2. Αρμόδια αρχι για τθν εποπτεία τθσ ςυμμόρφωςθσ των μεταβιβαηουςϊν οντοτιτων, των
αρχικϊν δανειοδοτϊν και των οντοτιτων ειδικοφ ςκοποφ για τιτλοποίθςθ (ΟΕΣ) ωσ προσ
τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται ςτα άρκρα 6, 7, 8 και 9 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
2017/2402 ορίηεται θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ι θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, όταν αυτζσ ζχουν
τθν ζδρα τουσ ςτθν ΕΕ και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ (α) και (β) τθσ παραγράφου 1,
κατά το λόγο τθσ αρμοδιότθτασ τουσ ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ γ) και δ) τθσ
παραγράφου 1.
3. Αρμόδια αρχι για τθν αδειοδότθςθ των τρίτων μερϊν που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 2 το άρκρου 27 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402, κακϊσ και για τθν εποπτεία
τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 28 του ίδιου Κανονιςμοφ
ορίηεται θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
4. Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων των περ. (γ) και (δ) τθσ παρ. 1 και τθσ παρ.2, θ
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ι θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ κατά περίπτωςθ, δφνανται ςτο πλαίςιο
των εποπτικϊν τουσ αρμοδιοτιτων, να ηθτοφν τθν προςκόμιςθ Ειδικισ Ζκκεςθσ Ορκωτοφ –
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Ελεγκτι, ςτθν οποία πιςτοποιείται θ ςυμμόρφωςι προσ τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται
ςτα άρκρα 5 ζωσ 9 και 18 ζωσ 27 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402.
5. Οι αρμόδιεσ αρχζσ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ καταβάλλουν κάκε
δυνατι προςπάκεια ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, τισ
ςυςτάςεισ και τα πρότυπα που εκδίδονται από τισ Ευρωπαϊκζσ Εποπτικζσ Αρχζσ μζςω τθσ
Μεικτισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 1093/2010, 1094/2010
και 1095/2010 (L 331) και δφνανται να εκδίδουν ςχετικζσ αποφάςεισ που δθμοςιεφονται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, δφνανται να
παρζχουν κάκε ςχετικι διευκρίνιςθ προσ τισ Ευρωπαϊκζσ Εποπτικζσ Αρχζσ.
Άρκρο 70
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ και άλλα μζτρα για τθν παράβαςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρ.
2017/2402
(άρκρο 32 του Κανονιςμοφ)
1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων που κακορίηουν τθν αρμοδιότθτα των αρχϊν του
άρκρου 69 του παρόντοσ να επιβάλλουν διοικθτικζσ κυρϊςεισ και άλλα μζτρα, ειδικά για
τισ παραβάςεισ όπωσ κακορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 32 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/2402, ςυμπεριλαμβανομζνων των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδοκζντων Κανονιςμϊν
και των εκτελεςτικϊν κανονιςμϊν για τον κακοριςμό τεχνικϊν προτφπων και των κατ’
εξουςιοδότθςθ εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, οι αρμόδιεσ αρχζσ του άρκρου 69
μποροφν να επιβάλλουν ςε κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που παραβιάηει τισ εν λόγω
διατάξεισ, τα μζτρα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 32 των ίδιου Κανονιςμοφ κακϊσ και
πρόςτιμο ζωσ πζντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρϊ ι ζωσ το διπλάςιο του οφζλουσ που
αποκομίςτθκε από τθν παράβαςθ, όπου τα ποςά αυτά δφνανται να προςδιοριςτοφν.
2. Οι αποφάςεισ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, με τισ οποίεσ επιβάλλονται τα πρόςτιμα τθσ
παραγράφου 1, κακϊσ και οποιοδιποτε μζτρο ι κφρωςθ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των
αρμοδιοτιτων τθσ από τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2017/2402, προςβάλλονται με αίτθςθ
ακφρωςθσ ενϊπιον του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ.
3. Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, με τισ οποίεσ επιβάλλονται τα πρόςτιμα
τθσ παραγράφου 1, κακϊσ και οποιοδιποτε μζτρο ι κφρωςθ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των
αρμοδιοτιτων τθσ από τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2017/2402, υπόκειται ςε αίτθςθ ακφρωςθσ
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου ςφμφωνα με το άρκρο 25 του ν. 3371/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Μζτρα για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131 για τα αμοιβαία κεφάλαια τθσ
χρθματαγοράσ (ΑΚΧΑ), τροποποιιςεισ του ν. 4099/2012 (Α’ 250) και του ν. 4209/2013 (Α’
253) για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131 για τα αμοιβαία κεφάλαια τθσ
χρθματαγοράσ (ΑΚΧΑ), του ν. 2533/1997 (Α’ 228) και ν. 4449/2017 (Α’ 7).
Άρκρο 71
Σροποποιιςεισ του ν. 4099/2012
1. Η παρ. 4 του άρκρου 12 του ν. 4099/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:
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«4. Η Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) εφαρμόηει τθν
παράγραφο 2 του άρκρου 3, τισ παραγράφουσ 5, 6 και 7 του άρκρου 5 και τα άρκρα 14, 16,
24, 25, 29 και 93 του ν. 4514/2018 κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ παραγράφου 2 του
παρόντοσ άρκρου. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δφναται με απόφαςι τθσ να ρυκμίηει
λεπτομζρειεσ και τεχνικά κζματα ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του
προθγοφμενου εδαφίου.».
2. τον ν. 4099/2012 προςτίκεται νζο άρκρο 13α ωσ εξισ:
«Άρκρο 13α
Οικονομικζσ καταςτάςεισ, τακτικόσ και ενδιάμεςοσ ζλεγχοσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ.
1. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ςυντάςςουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Διεκνι
Λογιςτικά Πρότυπα που υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ προβλζπεται από
τον κανονιςμό (ΕΕ) 1606/2002 (L 243).
2. Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ελζγχονται από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και
υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εντόσ διμινου από τθ λιξθ κάκε
διαχειριςτικισ περιόδου.
3. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ςυντάςςουν εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ
ελζγχονται από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ
εντόσ διμινου από τθ λιξθ κάκε διαχειριςτικισ περιόδου.».
3. Η παρ. 8 του άρκρου 59 του ν. 4099/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«8. ε περίπτωςθ που οι εταιρίεσ διαχείριςθσ ΟΕΚΑ ι οι ΟΕΚΑ που υπόκεινται ςε
εςωτερικι διαχείριςθ (ΑΕΕΜΚ) εκτίκενται ςε τιτλοποίθςθ θ οποία δεν πλθροί πλζον τισ
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, ενεργοφν προσ το ςυμφζρον των επενδυτϊν του
ςχετικοφ ΟΕΚΑ και λαμβάνουν διορκωτικά μζτρα, εφόςον απαιτείται.».
4. το ν. 4099/2012 ειςάγεται νζο άρκρο 93β ωσ εξισ:
«Άρκρο 93β
Περιπτϊςεισ παραβάςεων ΟΕΚΑ που ζχουν λάβει άδεια ωσ ΑΚΧΑ από τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ
1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 93α, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δφναται
να λάβει τα μζτρα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2, ιδίωσ όταν το ΑΚΧΑ ι θ ΑΕΔΑΚ που
διαχειρίηεται το ΑΚΧΑ:
α) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθ ςφνκεςθ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων, κατά παράβαςθ των άρκρων 9 ζωσ 16 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/1131·
β) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ χαρτοφυλακίου, κατά
παράβαςθ των άρκρων 17, 18, 24 ι 25 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·
γ) ζχει αποκτιςει τθν άδεια λειτουργίασ με ψευδείσ δθλϊςεισ ι με οποιονδιποτε άλλο
αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαςθ του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·
δ) χρθςιμοποιεί τθν ονομαςία «αμοιβαίο κεφάλαιο τθσ χρθματαγοράσ», «ΑΚΧΑ» ι άλλθ
ονομαςία που υποδθλϊνει ότι ζνασ ΟΕΚΑ ι ζνασ ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαςθ του
άρκρου 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·

46

ε) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθν εςωτερικι
αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ποιότθτασ, κατά παράβαςθ των άρκρων 19 ι 20 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·
ςτ) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ οργάνωςθσ, τεκμθρίωςθσ ι
διαφάνειασ, κατά παράβαςθ των άρκρων 21, 23, 26, 27, 28 ι 36 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/1131·
η) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθν αποτίμθςθ,
κατά παράβαςθ των άρκρων 29, 30, 31, 32, 33 ι 34 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131
2. τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, κατά
περίπτωςθ:
α) επιβάλει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 94 του παρόντοσ,
β) ανακαλεί τθν άδεια που χορθγικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 4 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/1131.».
Άρκρο 72
Σροποποιιςεισ του ν. 4209/2013
1.
Η παρ. 6 του άρκρου 6 του ν. 4209/2013 (Αϋ 253) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«6. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. εφαρμόηει τθν παράγραφο 2 του άρκρου 3, τισ παραγράφουσ 5, 6 και 7
του άρκρου 5 και τα άρκρα 14, 16, 24, 25, 29 και 93 του ν. 4514/2018 κατά τθν παροχι των
υπθρεςιϊν τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου. Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δφναται
με απόφαςι τθσ να ρυκμίηει λεπτομζρειεσ και τεχνικά κζματα ςχετικά με τθν εφαρμογι
των διατάξεων του προθγοφμενου εδαφίου.».
2.
Προςτίκεται νζο άρκρο 9α ωσ εξισ:
«Άρκρο 9α Οικονομικζσ καταςτάςεισ, τακτικόσ και ενδιάμεςοσ ζλεγχοσ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
1. Οι Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ςυντάςςουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά
Πρότυπα που υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ προβλζπεται από τον
Κανονιςμό (ΕΕ) 1606/2002 (EEL 243/11.9.2002).
2. Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ελζγχονται από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και
υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εντόσ διμινου από τθ λιξθ κάκε
διαχειριςτικισ περιόδου.
3. Οι Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ςυντάςςουν εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ ελζγχονται
από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εντόσ
διμινου από τθ λιξθ κάκε διαχειριςτικισ περιόδου.
4. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π., πριν τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν υποβάλλουν ςτθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ελεγμζνεσ από Ορκωτό Ελεγκτι
Λογιςτι το αργότερο τζςςερισ (4) μινεσ μετά τθ λιξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ.
5. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π., πριν τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν υποβάλλουν ςτθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ελεγμζνεσ από Ορκωτό
Ελεγκτι Λογιςτι εντόσ τριϊν (3) μινεσ μετά τθ λιξθ κάκε θμερολογιακοφ εξαμινου.».
3. Σο άρκρο 17 του ν. 4209/2013 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Οι ΑΕΔΟΕΕ που εκτίκενται ςε τιτλοποίθςθ, θ οποία δεν πλθροί πλζον τισ απαιτιςεισ που
προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, ενεργοφν και λαμβάνουν διορκωτικά μζτρα προσ το ςυμφζρον των επενδυτϊν
του ςχετικοφ ΟΕΕ, εάν χρειαςτεί».
4. τον ν. 4209/2013 ειςάγεται νζο άρκρο 45α ωσ εξισ:
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«Άρκρο 45α
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ ΟΕΕ που ζχουν λάβει άδεια ωσ ΑΚΧΑ από τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ
1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 45 θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δφναται να
λάβει τα μζτρα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 όταν το ΑΚΧΑ ι θ ΑΕΔΟΕΕ που
διαχειρίηεται το ΑΚΧΑ:
α) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθ ςφνκεςθ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων, κατά παράβαςθ των άρκρων 9 ζωσ 16 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/1131
β) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ χαρτοφυλακίου, κατά
παράβαςθ των άρκρων 17, 18, 24 ι 25 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·
γ) ζχει αποκτιςει τθν άδεια λειτουργίασ με ψευδείσ δθλϊςεισ ι με οποιονδιποτε άλλο
αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαςθ του άρκρου 5 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·
δ) χρθςιμοποιεί τθν ονομαςία «αμοιβαίο κεφάλαιο τθσ χρθματαγοράσ», «ΑΚΧΑ» ι άλλθ
ονομαςία που υποδθλϊνει ότι ζνασ ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαςθ του άρκρου 6 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·
ε) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθν εςωτερικι
αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ποιότθτασ, κατά παράβαςθ των άρκρων 19 ι 20 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131·
ςτ) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ οργάνωςθσ, τεκμθρίωςθσ ι
διαφάνειασ, κατά παράβαςθ των άρκρων 21, 23, 26, 27, 28 ι 36 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/1131·
η) δεν ςυμμορφϊνεται με οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθν αποτίμθςθ,
κατά παράβαςθ των άρκρων 29, 30, 31, 32, 33 ι 34 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131.
2. τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, κατά
περίπτωςθ:
α) επιβάλει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 45 του παρόντοσ,
β) ανακαλεί τθν άδεια που χορθγικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 5 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/1131.».
Άρκρο 73
Σροποποίθςθ του ν. 2533/1997
το τζλοσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 71 του ν. 2533/97 (Α’ 228) προςτίκεται τζταρτο εδάφιο
που ζχει ωσ εξισ:
«δ) ε 10.000 ευρϊ για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ Επενδυτικισ Διαμεςολάβθςθσ (ΑΕΕΔ) που
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9 του άρκρου 87 του ν. 4514/2018 υπόκεινται ςτισ
διατάξεισ των άρκρων 61 ζωσ 78.».
Άρκρο 74
Σροποποίθςθ του ν. 4449/2017
1. Προςτίκεται νζο εδάφιο (κ) ςτθν παράγραφο 10 του άρκρου 35 του ν. 4449/2017 (Α’ 7)
ωσ εξισ:
«κ) θ προςωρινι απαγόρευςθ διάρκειασ ωσ και τριϊν (3) ετϊν, απαγορεφοντασ ςε μζλοσ
ελεγκτικισ εταιρείασ ι ςε μζλοσ διοικθτικοφ ι διαχειριςτικοφ οργάνου οντότθτασ δθμόςιου
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ςυμφζροντοσ να αςκεί κακικοντα ςε ελεγκτικά γραφεία ι οντότθτεσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ.».
Άρκρο 75
Επιτροπι Ελζγχου
1. Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 44 του ν. 4449/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Κάκε οντότθτα δθμοςίου ςυμφζροντοσ διακζτει επιτροπι ελζγχου θ οποία αποτελείται
από τρία τουλάχιςτον μζλθ. Η επιτροπι ελζγχου είναι είτε: α) επιτροπι του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ θ οποία αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του,
είτε β) ανεξάρτθτθ επιτροπι θ οποία αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου και τρίτουσ, οι οποίοι κα πρζπει να πλειοψθφοφν, είτε γ) ανεξάρτθτθ επιτροπι
θ οποία αποτελείται μόνο από τρίτουσ.
Σο είδοσ τθσ επιτροπισ ελζγχου, θ κθτεία, ο αρικμόσ και οι ιδιότθτεσ των μελϊν τθσ
αποφαςίηονται από τθ γενικι ςυνζλευςθ ι, ςτθν περίπτωςθ οντοτιτων χωρίσ μετόχουσ,
από ιςοδφναμο όργανο.
Σα μζλθ τθσ επιτροπισ ελζγχου ορίηονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο όταν αποτελεί
επιτροπι του ι από τθ γενικι ςυνζλευςθ τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ ι, ςτθν περίπτωςθ
οντοτιτων χωρίσ μετόχουσ, από ιςοδφναμο όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτθτθ επιτροπι.
Σα μζλθ τθσ επιτροπισ ελζγχου είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ ανεξάρτθτα από τθν
ελεγχόμενθ οντότθτα.
Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ ελζγχου διορίηεται από τα μζλθ τθσ και είναι ανεξάρτθτοσ από
τθν ελεγχόμενθ οντότθτα.
ε περίπτωςθ παραίτθςθσ, κανάτου ι απϊλειασ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ με τθν οποία
ορίςτθκε, το διοικθτικό ςυμβοφλιο ορίηει από τα μζλθ του, νζο μζλοσ ςε αντικατάςταςι
αυτοφ που εξζλιπε, για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, τθρουμζνων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 82 παρ. 1 και 2, του ν. 4548/2018 (Α’
104) αναλογικά εφαρμοηόμενο. Όταν το παραπάνω μζλοσ είναι τρίτο πρόςωπο μθ μζλοσ
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο ορίηει τρίτο πρόςωπο μθ μζλοσ
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ωσ προςωρινό αντικαταςτάτθ και θ επόμενθ γενικι ςυνζλευςθ
προβαίνει είτε ςτον οριςμό του ίδιου μζλουσ ι ςτθν εκλογι άλλου, για το χρονικό διάςτθμα
μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ αυτοφ ςτθν επιτροπι ελζγχου, τθρουμζνων, εφόςον ςυντρζχει
περίπτωςθ.
Σα μζλθ τθσ επιτροπισ ελζγχου ςτο ςφνολό τουσ διακζτουν επαρκι γνϊςθ ςτον τομζα ςτον
οποίο δραςτθριοποιείται θ ελεγχόμενθ οντότθτα.
Σουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ επιτροπισ ελζγχου, που είναι ανεξάρτθτο από τθν ελεγχόμενθ
οντότθτα, διακζτει επαρκι γνϊςθ και εμπειρία ςτθν ελεγκτικι ι λογιςτικι και παρίςταται
πάντοτε ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ ελζγχου, οι οποίεσ αφοροφν ςτθν ζγκριςθ των
οικονομικϊν καταςτάςεων.
Η επιτροπι ελζγχου καταρτίηει κανονιςμό λειτουργίασ που αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ελεγχόμενθσ οντότθτασ και ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα αυτισ ι όπου αλλοφ προβλζπει το
Καταςτατικό αυτισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του ν. 4548/2018. Οι
ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ τθσ επιτροπισ ελζγχου καταχωρίηονται ςε πρακτικά, τα οποία
υπογράφονται από τα παρόντα μζλθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 93 του ν.
4548/2018.
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Η επιτροπι ελζγχου υποβάλει ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων προσ τθν τακτικι γενικι
ςυνζλευςθ τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ ι, ςτθν περίπτωςθ οντοτιτων χωρίσ μετόχουσ, ςτο
ιςοδφναμο όργανο, περιλαμβάνοντασ τθν περιγραφι τθσ πολιτικισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ
που ακολουκεί θ ελεγχόμενθ οντότθτα.».
2. Η περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 44 του ν. 4449/2017 τροποποιείται ωσ
εξισ:
«α) οποιαδιποτε οντότθτα δθμοςίου ςυμφζροντοσ αποτελεί κυγατρικι κατά τθν ζννοια
του ν. 4308/2014 εφόςον θ εν λόγω οντότθτα πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 1 του
παρόντοσ άρκρου κακϊσ και των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 11 και τθσ παρ. 5 του
άρκρου 16 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 537/2014 ςε επίπεδο ομίλου με εξαίρεςθ τισ
κυγατρικζσ που εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και γϋ τθσ παραγράφου 12
του άρκρου 2 και τισ κυγατρικζσ οντοτιτων που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και γϋ τθσ
παραγράφου 12 του άρκρου 2.».
3. Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 44 του ν. 4449/2017, τροποποιείται ωσ εξισ:
«H Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εποπτεφει και δφναται να διενεργεί ελζγχουσ για τθν τιρθςθ
των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 και των περιπτϊςεων α' , β' και γ' τθσ παραγράφου 3
από τα εποπτευόμενα από αυτιν πρόςωπα, εξαιρουμζνων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και
των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ αυτϊν των
διατάξεων δφναται να επιβάλει ςτθν ελεγχόμενθ οντότθτα ι/και ςτα μζλθ του Δ.. ι/και
ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ ελζγχου τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 24 του
παρόντοσ νόμου.
Η ελεγχόμενθ οντότθτα υποχρεοφται όπωσ ανακοινϊςει αμελλθτί ςτον ιςτότοπο τθσ
οργανωμζνθσ αγοράσ και εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςυνεδρίαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ και υποβάλλει ςτθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ αντίγραφα πρακτικϊν των ανωτζρω ςυνεδριάςεων αναφορικά με κζμα
θμεριςιασ διάταξθσ τθ ςφνκεςθ, τθ ςτελζχωςθ (οριςμό, εκλογι, αντικατάςταςθ) ι τθν
κθτεία των μελϊν τθσ επιτροπισ ελζγχου.
H Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ δφναται να διενεργεί ελζγχουσ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ
παραγράφου 1 και τθσ παραγράφου 3 από τα εποπτευόμενα από αυτιν πρόςωπα και ςε
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ δφναται να επιβάλει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται
ςτο άρκρο 55Α του Καταςτατικοφ τθσ, ςτθν παρ. 2 του άρκρου 59 του ν. 4261/2014 (Αϋ 107)
και ςτο άρκρο 256 του ν. 4364/2016 (Αϋ 13).».
4. Σο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 44 του ν. 4449/2017, τροποποιείται
ωσ εξισ:
«Η ΕΛΣΕ εποπτεφει και δφναται να διενεργεί ελζγχουσ για τθν τιρθςθ των διατάξεων των
περιπτϊςεων δ, ε και ςτ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου και διαβιβάηει τα
ευριματα των ελζγχων αυτϊν ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, θ οποία αποφαςίηει για τθν
επιβολι τυχόν κυρϊςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του παρόντοσ νόμου.».
5. Η παρ. 1 του άρκρου 10 του παρόντοσ εφαρμόηεται και για τον Πρόεδρο και ςτθν
πλειονότθτα των μελϊν τθσ επιτροπισ ελζγχου του άρκρου 44 του ν. 4449/2017.
Άρκρο 76
Σροποποίθςθ του ν. 4514/2018
τθν παρ. 1 του άρκρου 49 του ν. 4514/2018 (Αϋ 14) προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:
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«Η εφαρμογι των βθμάτων τιμισ δεν εμποδίηει τθν ρυκμιηόμενθ αγορά να ταυτίηει εντολζσ
μεγάλου μεγζκουσ ςτο ενδιάμεςο των τρεχουςϊν τιμϊν αγοράσ και πϊλθςθσ.».
Άρκρο 77
Μεταβατικζσ - καταργοφμενεσ διατάξεισ
1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 11
του ν. 3016/2002 (Α’ 110) ωσ ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ νόμου ι κανονιςτικισ
πράξεωσ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, με τθν επιφφλαξθ τθσ
εφαρμογισ τουσ για πράξεισ και παραλείψεισ που ζχουν τελεςκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και για τισ ςχετικζσ εκκρεμείσ διαδικαςίεσ.
2. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται τα άρκρα 1 ζωσ και 26 του ν.
3401/2005, κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ νόμου ι κανονιςτικισ πράξεωσ που αντίκειται
ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ τουσ για πράξεισ και
παραλείψεισ που ζχουν τελεςκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και
για τισ ςχετικζσ εκκρεμείσ διαδικαςίεσ.
3. Σθροφμενθσ τθσ παραγράφου 1, οι κανονιςτικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ που ζχουν εκδοκεί κατ' εξουςιοδότθςθ του ν. 3401/2005 εξακολουκοφν να
εφαρμόηονται μζχρι τθν τροποποίθςθ ι κατάργθςι τουσ.
4. Όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία περί κεφαλαιαγοράσ γίνεται αναφορά ςτα άρκρα 1 ζωσ
και 26 του ν. 3401/2005, νοοφνται οι, κατά περίπτωςθ, αντίςτοιχεσ διατάξεισ του παρόντοσ
και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129.
5. Οι διατάξεισ των άρκρων 40 ζωσ 43 ζχουν αναδρομικι ιςχφ από τθν 21θ Ιουλίου 2019,
θμερομθνία που τζκθκε ςε ιςχφ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1129.
Άρκρο 78
Ζναρξθ ιςχφοσ
1. Ο παρϊν νόμοσ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
2. Σα άρκρα 27 ζωσ 30 του παρόντοσ εφαρμόηονται από τθν 3θ επτεμβρίου 2020.
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