ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου:
Σχέδιο Νόμου για τη λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα
22,23,30,31 παρ.1 ,32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της
αγοράς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2014/57 περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και
την ενσωμάτωση της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/57/ΕΕ
Περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Με το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία
2014/57 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ποινικών
κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (EE L 173/12.6.2014) και οι διατάξεις των
άρθρων 22, 23, 30, 31 παρ.1, 32 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση αγοράς
(κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173/12.6.2004).
Το παρόν νομοσχέδιο χωρίζεται σε τρία μέρη.
Το Πρώτο Μέρος αυτού αφορά στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (EE L 173/12.6.2014) και χωρίζεται
σε δύο κεφάλαια.
Το Κεφάλαιο Α (άρθρα 1-3) προσδιορίζει το σκοπό του παρόντος νομοσχεδίου, το
πεδίο εφαρμογής του και περιλαμβάνει τους ορισμούς.
Το Κεφάλαιο Β (άρθρα 4-9) περιλαμβάνει τις ποινικές διατάξεις, περιγράφοντας τις
αξιόποινες συμπεριφορές, τις ποινικής φύσεως κυρώσεις που επιβάλλονται καθώς και
διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα.
Το Δεύτερο Μέρος του νομοσχεδίου αφορά στην προσαρμογή στην ελληνική
νομοθεσία των διατάξεων των άρθρων 22, 23, 30, 31 παρ.1, 32 και 34 του
Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την κατάχρηση αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την
κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και
2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173/12.6.2004) και χωρίζεται σε δύο κεφάλαια.
Το κεφάλαιο Α΄(άρθρα 10-12) προσδιορίζει το σκοπό του δεύτερου μέρους του
παρόντος νομοσχεδίου, την αρμόδια αρχή και τις αρμοδιότητες που μπορεί αυτή να
ασκεί για την εφαρμογή και εποπτεία της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού
(ΕΕ) 596/2014.
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Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 13-15) περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν τις
διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που μπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σε περιπτώσεις παράβασης διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τη
δημοσιοποίηση των αποφάσεων επιβολής τους και την αναφορά παραβάσεων του
Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 στην αρμόδια αρχή.
Το κεφάλαιο Γ (άρθρα 16-18) περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις, τις διατάξεις
του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που καταργούνται ή αντικαθίστανται, τις
μεταβατικές και τελικές διατάξεις.
Το Τρίτο Μέρος του παρόντος νομοσχεδίου (άρθρα 19-23) περιλαμβάνει λοιπές
συναφείς διατάξεις με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, που είτε
αποτελούν μεταφορά υφιστάμενων ρυθμίσεων του ν. 3340/2005 οι
οποίες
καταργούνται και επαναφέρονται στο παρόν ώστε να επιτυγχάνεται η συνοχή των
ρυθμίσεων και να διευκολύνεται ο εντοπισμός και η εφαρμογή των κανόνων δικαίου
είτε συνιστούν ρυθμίσεις στο πλαίσιο παρεχόμενης από τον Κανονισμό διακριτικής
ευχέρειας, είτε αποτελούν ενσωμάτωση διατάξεων της οδηγίας 2014/57/ΕΕ.
Τέλος το άρθρο 24 προσδιορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοσχεδίου.
Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
Το Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1 έως 3) ορίζει το σκοπό του νόμου, οριοθετεί το πεδίο
εφαρμογής του και θέτει τους ορισμούς των νομικών όρων που χρησιμοποιούνται
στις επιμέρους διατάξεις του. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 1 περιγράφεται το αντικείμενο των ρυθμίσεων που εισάγονται με το
παρόντα νόμο και ορίζεται ο σκοπός του που είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173/12.6.2014) περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς). Για την ορθή και
συνεπή ενσωμάτωση της Οδηγίας, στο ως άνω άρθρο γίνεται επίσης αναφορά στον
Κανονισμό (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την
κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και
2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173/12.6.2014, σελ. 1), του οποίου οι διατάξεις και τα μέτρα
εφαρμογής λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου.
Στο άρθρο 2 οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του νόμου με βάση τις προβλέψεις
του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ. Όπως στην Οδηγία, έτσι και στο παρόντα
νόμο, το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων,
το οποίο καταλαμβάνει χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι εισηγμένα προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει υποβληθεί σχετική αίτηση
εισαγωγής, που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ή είναι εισηγμένα ή έχει υποβληθεί
αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης
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(ΠΜΔ), που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε μηχανισμό οργανωμένης
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), αλλά και άλλα μη καλυπτόμενα από τα ανωτέρω, των
οποίων η τιμή ή η αξία εξαρτάται από ή έχει επίπτωση στην τιμή ή την αξία ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου που αναφέρεται στα ανωτέρω, όπως των συμφωνιών
ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (credit default swaps) και των συμβάσεων επί
διαφοράς (contracts for difference) (παρ. 1).
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
περιλαμβάνονται επίσης συμπεριφορές, συναλλαγές και προσφορές σχετικές με
πλειστηριασμούς σε πλατφόρμα πλειστηριασμών, αδειοδοτημένη ως ρυθμιζόμενη
αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων πλειστηριαζόμενων προϊόντων βασιζόμενων
επί των δικαιωμάτων αυτών, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης των
πλειστηριαζόμενων προϊόντων που δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2, εν
συνεχεία, καθορίζει τις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής
του νόμου και αφορούν τις πράξεις επί ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος
επαναγοράς (buy-back program), τις πράξεις σταθεροποίησης κινητών αξιών
(stabilisation), ως και τις εν γένει συναλλακτικές δραστηριότητες (συναλλαγές,
εντολές, συμπεριφορές) που αναπτύσσονται κατά την άσκηση της νομισματικής
πολιτικής, της συναλλαγματικής πολιτικής ή της πολιτικής διαχείρισης δημόσιου
χρέους της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης, της κοινής γεωργικής πολιτικής της
Ένωσης ή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της Ένωσης εφόσον αυτές διενεργούνται
σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του ως άνω Κανονισμού.
Επιπλέον, με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 καθορίζονται ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις ως προς τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί χειραγώγησης
αγοράς, ως ορίζονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ και στον παρόντα νόμο,
οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων που
δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, όπου οι συναλλακτικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται έχουν επίπτωση στην τιμή ή την αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου
που αναφέρεται ανωτέρω, β) είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, περιλαμβανομένων
των συμβάσεων παραγώγων ή παράγωγων μέσων για τη μετακύλιση πιστωτικού
κινδύνου (derivative instruments for the transfer of credit risk), όπου οι
συναλλακτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε σχέση με αυτά έχουν
επίπτωση στην τιμή ή την αξία συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων
των οποίων η τιμή ή η αξία εξαρτάται από την τιμή ή την αξία των ανωτέρω
χρηματοπιστωτικών
μέσων
και
γ) συμπεριφορά που σχετίζεται με δείκτες αναφοράς (benchmarks).
Ακολούθως, με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου εξειδικεύεται περαιτέρω από
πλευράς διαπραγμάτευσης το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου. Σύμφωνα με
αυτή, στο πεδίο του νόμου υπάγεται κάθε συναλλακτική συμπεριφορά που αφορά σε
χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται στις ως άνω αναφερόμενες παραγράφους 1, 2
και 4 του άρθρου 2 του νόμου, ανεξάρτητα από το αν η σχετική συναλλακτική
συμπεριφορά λαμβάνει χώρα σε τόπο διαπραγμάτευσης. Διευκρινίσεις σε σχέση με
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το πεδίο εφαρμογής του νόμου παρέχει και η παράγραφος 6 του άρθρου 2, ορίζοντας,
για τους σκοπούς εφαρμογής του, ότι όπου αναφέρεται σε αυτόν ορισμένη ενωσιακή
πράξη, η σχετική αναφορά νοείται ότι περιλαμβάνει και τους αντίστοιχους κανόνες
που εκδίδονται για την εφαρμογή της.
Ακολούθως με το άρθρο 3 τίθενται οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον
παρόντα νόμο σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ και τον Κανονισμό
(ΕΕ) 596/2014. Οι ορισμοί περιλαμβάνουν αναφορές στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ
(γνωστή ως MiFID II), όπως προβλέπεται από τις ως άνω ενωσιακές ρυθμίσεις.
Περιλαμβάνουν επίσης και αναφορές στην κείμενη νομοθεσία, ήτοι στο ν. 3606/2007
και στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ (γνωστή ως MiFID) που θα αντικατασταθεί από τη
MiFID II την 3/1/2018 (με βάση την παράταση εφαρμογής της, βλ. COM (2016)56),
ώστε να διασφαλιστεί το αδιάλειπτο της ρύθμισης και η ασφάλεια δικαίου.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 ορίζονται τα χρηματοπιστωτικά μέσα, η έννοια
των οποίων είναι ευρεία καταλαμβάνοντας τόσο τα πρωτογενή χρηματοπιστωτικά
μέσα (π.χ. κινητές αξίες) όσο και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (π.χ.
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε κινητές αξίες, σε εμπορεύματα, που
εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα ή με φυσική παράδοση της σχετικής
υποκείμενης αξίας τους κλπ.). Αυτά εξάλλου, σύμφωνα με τον ορισμό, μπορεί να
είναι διαπραγματεύσιμα σε τόπο διαπραγμάτευσης (ρυθμιζόμενη αγορά κλπ.), μπορεί
όμως και να συνιστούν χρηματοπιστωτικά μέσα της ευρύτερης εξωχρηματιστηριακής
αγοράς (over-the-counter, OTC).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 ορίζεται η επιχείρηση παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών η οποία αναφέρεται στην ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) που λειτουργεί μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και υπό την εποπτεία της σύμφωνα με το ν. 3606/2007 ως και σε κάθε άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΚ των οποίων η συνήθης
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η παροχή μιας ή περισσότερων επενδυτικών
υπηρεσιών σε τρίτους ή η άσκηση μιας ή περισσότερων επενδυτικών
δραστηριοτήτων σε επαγγελματική βάση.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 ορίζεται το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το
ν. 4261/2014 που ενσωματώνει στο δίκαιό μας την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (γνωστής με
τον όρο «CRD IV» ως ακρωνύμιο του καθιερωμένου τίτλου της «Capital
Requirements Directive IV» και τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (γνωστού ως «CRR»).
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 ορίζεται και το χρηματοδοτικό ίδρυμα σύμφωνα
με το ν. 4261/2014 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ως άνω,
περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, των μικτών
χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, των ιδρυμάτων πληρωμών κατά την
έννοια της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ (γνωστής με τον όρο «PSD» ως ακρωνύμιο του
καθιερωμένου τίτλου της «Payment Services Directive») αλλά αποκλειομένων των
ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου και των ασφαλιστικών εταιρειών
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χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας όπως ορίζονται στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
(γνωστής ως «Solvency II»).
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 ορίζονται τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί
εμπορευμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 που περιλαμβάνουν κάθε
σύμβαση προμήθειας εμπορεύματος το οποίο τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε αγορά
άμεσης παράδοσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο 16 του ως
άνω Κανονισμού και παραδίδεται αμέσως μετά το διακανονισμό της συναλλαγής,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση για την προμήθεια εμπορεύματος η οποία δεν
είναι χρηματοπιστωτικό μέσο ούτε και προθεσμιακή σύμβαση που τυγχάνει
εκκαθάρισης με φυσική παράδοση. Διευκρινίζεται επίσης με βάση τον ως άνω
Κανονισμό και η έννοια της άμεσης παράδοσης, ως διαφορετική από την παράδοση
που λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων, που
αφορά σε εμπορεύματα τα οποία πωλούνται τοις μετρητοίς και παραδίδονται αμέσως
μετά τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και σε άλλες μη χρηματοπιστωτικές
αγορές, όπως προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων.
Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 ορίζει τη συνέχεια το πρόγραμμα επαναγοράς που
αναφέρεται σε συναλλαγές σε ίδιες μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 27 της
Οδηγίας 2012/30/ΕΕ και η παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου τα αρχεία διακίνησης
δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.
Ακολούθως με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 ορίζονται οι προνομιακές
πληροφορίες (inside Information) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και στο
ίδιο άρθρο, με την παράγραφο 9, το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, και με τις παραγράφους 10 και 11 η
σύσταση και πρόταση μιας επενδυτικής στρατηγικής ως και το κριτήριο αξιολόγησης,
αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.
Η παράγραφος 12 του ιδίου άρθρου ορίζει το δικαίωμα εκπομπής σύμφωνα με την
Οδηγία 2014/65/ΕΕ που αφορά σε δικαιώματα εκπομπής τα οποία περιλαμβάνουν
μονάδες οιουδήποτε τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Επίσης, η παράγραφο 13 του ιδίου άρθρου αναφέρεται στις αποδεκτές πρακτικές
αγοράς (accepted market practice) και η παράγραφος 14 στη σταθεροποίηση
(stabilisation) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ενώ η παράγραφος
15 και 16 ορίζει τη ρυθμιζόμενη αγορά (regulated market) και τους πολυμερείς
μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (multilateral trading facility, MTF), αντίστοιχα, με
βάση το ν. 3606/2007 και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ ως και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.
Στην παράγραφο 17 του ιδίου άρθρου 3 προβλέπεται η έννοια του μηχανισμού
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) (organised trading facility, OTF), ως
ταυτόσημη με την έννοια του οργωμένου μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ), που
εισάγεται ως νέα επενδυτική υπηρεσία για πρώτη φορά με βάση την Οδηγία
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2014/65/ΕΕ και σύμφωνα με τις προβλέψεις της. Συναφείς είναι και ο ακόλουθος
ορισμός της παραγράφου 18 του άρθρου 3 που αφορά στην έννοια του τόπου
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.
Ακολουθεί ο ορισμός του ενεργειακού προϊόντος χονδρικής, με την παράγραφο 19
του άρθρου 3, που τίθεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 για την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, ενώ οι ορισμοί
του εν λόγω άρθρου ολοκληρώνονται με τις έννοιες του εκδότη, στην παράγραφο 20
αυτού, που ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 ως και του
προσώπου, στην παράγραφο 21, που περιλαμβάνει τόσο φυσικά όσο και νομικά
πρόσωπα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Γενικά επί των ποινικών διατάξεων
Στα άρθρα 4 έως 7 περιγράφονται οι ποινικής φύσεως διατάξεις, με τις οποίες
προστατεύεται η αγορά από πράξεις κατάχρησης, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
2014/57/ΕΕ. Οι ποινικές διατάξεις του παρόντος νομοθετήματος προστατεύουν την
ορθή λειτουργία της αγοράς από πράξεις κατάχρησης. Η κατάχρηση της αγοράς θίγει
την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και την εμπιστοσύνη του κοινού
στις κινητές αξίες, τα παράγωγα μέσα και τα κριτήρια αξιολόγησης. Η σημασία της
οργανωμένης αγοράς ως μέσου συγκέντρωσης επιχειρηματικών κεφαλαίων και ως
εργαλείου προώθησης της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, και
κατ’ επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, είναι κεφαλαιώδης για
την εθνική οικονομία και πρέπει να προστατευθεί. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τον
Έλληνα και τον ενωσιακό νομοθέτη ήδη στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού
καθεστώτος. Με το παρόν νομοθέτημα βελτιώνεται η παρεχόμενη προστασία και
συγχρόνως αποφεύγεται η άσκοπη ποινικοποίηση συμπεριφορών που δεν ενέχουν
ποινική απαξία.
Όπως και στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς η ατομική περιουσία των
επενδυτών, και εν γένει των συμμετεχόντων στην αγορά δεν εμπίπτει στο πεδίο
προστασίας των ποινικών διατάξεων ούτε του παρόντος νόμου. Αυτό συνάγεται κατ’
αρχάς άμεσα από το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα τον κανονισμό 596/2014/ΕΚ,
αλλά και την οδηγία 2014/57/ΕΕ καθώς και την προγενέστερη αυτής, 2003/6/ΕΕ, που
ορίζουν ως σκοπό προστασίας τους την ορθή λειτουργία της αγοράς. Αυτό συνάγεται
εξάλλου και από την φύση της αγοράς. Η ορθή λειτουργία της αγοράς δεν εξαλείφει
άνευ ετέρου κάθε κίνδυνο για την περιουσία των μετεχόντων σε αυτήν. Σε μια ορθώς
λειτουργώσα αγορά το κέρδος και η ζημία είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επενδυτικής
επιλογής και δεν ποινικοποιούνται. Αντιστοίχως δεν αποκλείεται πράξεις κατάχρησης
της αγοράς να έχουν ως συνέπεια το τυχαίο κέρδος επενδυτών, που μετέχουν στην
αγορά, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι οι πράξεις αυτές δεν είναι αξιόποινες.
Κατά συνέπεια οι ποινικές διατάξεις που αφορούν σε πράξεις κατάχρησης της αγοράς
προστατεύουν το υπερατομικό έννομο αγαθό της ορθής λειτουργίας της αγοράς και
όχι την ατομική περιουσία των επενδυτών. Καθίσταται έτσι αναγκαία η
ποινικοποίηση πράξεων κατάχρησης της αγοράς, οι οποίες διαφορετικά δεν μπορούν
αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν με τις ποινικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί
για την προστασία της ατομικής περιουσίας, ιδίως δε τις ποινικές διατάξεις της
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απάτης και της απιστίας. Η ανάγκη αυτή είχε τονιστεί και στο πλαίσιο του ν.
3340/2005 και επαναλαμβάνεται και σήμερα εντονότερη.
Τέλος κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2014/57/ΕΕ εκτός από τις αξιόποινες πράξεις
προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, και τις αξιόποινες πράξεις
χειραγώγησης της αγοράς, ποινικοποιείται για πρώτη φορά και μόνη η σύσταση για
διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με χρήση προνομιακών πληροφοριών,
καθώς και μόνη η παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών. Πρόκειται για
συμπεριφορές οι οποίες επίσης προσβάλλουν την ορθή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς
καθώς μεταξύ άλλων συνεπάγονται και την τρώση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού
κοινού στην ορθή της λειτουργία.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ
Άρθρου 4
Το άρθρο 4 του παρόντος νομοθετήματος τιμωρεί την κατάχρηση προνομιακών
πληροφοριών, η οποία λαμβάνει χώρα με την απόκτηση ή διάθεση για ίδιο
λογαριασμό ή για λογαριασμό ετέρου, χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία
αφορούν άμεσα ή έμμεσα οι εν λόγω πληροφορίες. Το υποκείμενο του αδικήματος
περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 και περιλαμβάνει τόσο τους πρωτεύοντες όσο
και του δευτερεύοντες «μεμυημένους» (insiders). Για την πλήρωση της
αντικειμενικής υπόστασης είναι απαραίτητη η απόκτηση ή διάθεση των
χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν αρκεί ο σκοπός απόκτησης ή διάθεσης αυτών.
Αποφεύγεται έτσι ο συνδυασμός ενός εγκλήματος συμπεριφοράς με ένα υπερχειλές
υποκειμενικό στοιχείο, που θα δημιουργούσε ασάφεια στον εφαρμοστή του νόμου,
και πλέον η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών καθίσταται αδίκημα
αποτελέσματος. Σε περίπτωση που το εγκληματικό αποτέλεσμα δεν επέλθει, δηλαδή
δεν διατεθούν ή αποκτηθούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν κωλύεται η εφαρμογή
των διατάξεων για την απόπειρα, εφόσον το αποτέλεσμα που δεν επήλθε καλύπτεται
από τον δόλο του δράστη.
Ακολουθείται συγχρόνως και η πρόταση της οδηγίας 2014/57/ΕΕ, σύμφωνα με την
οποία για τον εντοπισμό των σοβαρών πράξεων κατάχρησης της αγοράς θα μπορεί να
λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που
διαπραγματεύονται, το πραγματικό ή δυνητικό κέρδος που αποκομίζεται ή και το
επίπεδο των ζημιών που προκαλούνται στην αγορά. Πρόσθετη προϋπόθεση για την
πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης είναι η μέση ημερήσια αξία των παρανόμων
συναλλαγών να υπερβαίνει τις 100.000 Ευρώ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4
παρ. 1 στοιχ. α’. Με το κριτήριο της μέσης ημερήσιας αξίας των παρανόμων
συναλλαγών λαμβάνεται υπόψιν η συνολική παράνομη δραστηριότητα, η οποία
πολλές φορές δύναται να εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Εφόσον από τον
συνολικό εγκληματικό σχεδιασμό του δράστη προκύπτει ότι με τις μερικότερες
παράνομες πράξεις του απέβλεπε στο αυτό αποτέλεσμα, μία πράξη κατάχρησης
προνομιακών πληροφοριών λαμβάνει χώρα και για το αξιόποινο αυτής λαμβάνεται
υπόψιν η μέση ημερήσια αξία των επιμέρους παρανόμων συναλλαγών.
Παράλληλα εξάλλου με το κριτήριο της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών η πράξη
καθίσταται αξιόποινη και στην περίπτωση που η αξία των παρανόμων συναλλαγών
θα ξεπεράσει σε μία ημέρα τις 150.000 Ευρώ. Η προσθήκη και ενός τέτοιου
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απολύτου ποσοτικού κριτηρίου κρίθηκε απαραίτητη, για να αποφευχθεί η παράκαμψη
του αξιοποίνου, με την εσκεμμένη μείωση της μέσης ημερήσιας αξίας των
παρανόμων συναλλαγών από τον δράστη. Σε περίπτωση που πληρούται ταυτοχρόνως,
τόσο το κριτήριο του στοιχ. α όσο και το κριτήριο του στοιχ. β της παρ. 1 του ά. 4 του
παρόντος νομοθετήματος, μόνον ένα έγκλημα κατάχρησης λαμβάνει χώρα.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 περιγράφεται η βασική κακουργηματική περίπτωση
της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, η οποία επέρχεται όταν πληρούνται
διαζευκτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) Αν η συνολική αξία των παρανόμων
συναλλαγών υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ ή β) αν η μέση ημερήσια αξία
των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ ή γ) αν το περιουσιακό όφελος που πράγματι επήλθε ή η ζημία που πράγματι
αποφεύχθηκε υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ή δ) αν
ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που διαπράττει το έγκλημα της παραγράφου 1 κατ’
επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το περιουσιακό όφελος που πράγματι επήλθε ή η
ζημία που πράγματι αποφεύχθηκε υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ύπαρξη κακουργήματος
προϋποθέτει ότι η συμπεριφορά συνιστά τουλάχιστον πλημμέλημα, δηλαδή ότι
καλύπτονται τουλάχιστον τα όρια της πλημμεληματικής αξιόποινης κατάχρησης
προνομιακών πληροφοριών του ά. 4 παρ. 1 του νομοθετήματος. Ιδίως στις
περιπτώσεις των στοιχ. γ’ και δ’, εφόσον το περιουσιακό όφελος που επήλθε και η
ζημία που αποφεύχθηκε δεν υπερβαίνουν το αναφερόμενο όριο, δεν αποκλείεται η
εφαρμογή των διατάξεων της απόπειρας υπό τις προϋποθέσεις των ά. 42 επ. του ΠΚ.
Στην παράγραφο 4 εδ. α’ του άρθρου 4 περιγράφεται διακεκριμένη κακουργηματική
περίπτωση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, η οποία επέρχεται στην
περίπτωση των τριών πρώτων περιπτώσεων της παραγράφου 3, αν ο υπαίτιος είναι
πρόσωπο που διαπράττει το έγκλημα της παραγράφου 1 κατ’ επάγγελμα ή κατά
συνήθεια. Στην παρ. 4 εδ. β’ του άρθρου 4 περιγράφεται ιδιαίτερα διακεκριμένη
κακουργηματική περίπτωση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, όταν ο
υπαίτιος των αδικημάτων της παραγράφου 3 είναι μέλος εγκληματικής οργανώσεως
κατά την έννοια του άρθρου 187 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα και τα αδικήματα
τελούνται με σκοπό όπως η εν λόγω εγκληματική οργάνωση ποριστεί υλικά ή άλλα
οφέλη.
Τέλος στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 διευκρινίζεται ότι η αξιόποινη χρήση
προνομιακών πληροφοριών μπορεί να λάβει χώρα και δια της ακύρωσης ή της
τροποποίησης μίας υφιστάμενης εντολής σχετικά με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που
αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες αν η αρχική εντολή είχε λάβει χώρα πριν την
απόκτηση από το πρόσωπο των προνομιακών πληροφοριών. Διευκρινίζεται επίσης
ότι στην περίπτωση πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων
εκπλειστηριαζομένων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά και οι οποίοι λαμβάνουν
χώρα κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 1031/2010, η χρήση προνομιακών πληροφοριών που
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει επίσης την υποβολή,
τροποποίηση ή απόσυρση μίας προσφοράς για ίδιο λογαριασμό του προσώπου που
κατέχει προνομιακές πληροφορίες ή για λογαριασμό τρίτου.
Άρθρο 5
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Στο άρθρο 5 του παρόντος νομοσχεδίου εισάγεται για πρώτη φορά το αξιόποινο της
σύστασης για την διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με χρήση
προνομιακών πληροφοριών. Ειδικότερα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
μηνών ο πρωτεύων ή δευτερεύων «μεμυημένος» (insider), ο οποίος ενεργώντας με
πρόθεση επί τη βάσει των προνομιακών πληροφοριών που κατέχει, συστήνει ή
παροτρύνει ή υποδεικνύει σε άλλον που δεν έχει τις παραπάνω ιδιότητες, να αγοράσει
ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες ή
να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μία εντολή σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο το
οποίο αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες. Το υποκείμενο του αδικήματος της παρ. 1
του ά. 5 ταυτίζεται με αυτό της παρ. 2 του ά. 4 του νομοθετήματος και είναι είτε ο
πρωτεύων είτε ο δευτερεύων μεμυημένος (insider). Σε αντίθεση με το ά. 4 ωστόσο το
υποκείμενο του αδικήματος της παρ. 1 του ά. 5 δεν αποκτά ούτε διαθέτει
χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά απλώς συστήνει την διενέργεια χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών. Δικαιολογείται έτσι ο πλημμεληματικός χαρακτήρας του αδικήματος.
Στην παρ. 2 του ά. 5 του παρόντος νόμου διευκρινίζεται ότι η συμμόρφωση προς τις
συστάσεις, παροτρύνσεις ή υποδείξεις της παραγράφου 1 ισοδυναμεί με πράξη
προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες, αν το πρόσωπο που ακολουθεί τη
σύσταση ή την παρότρυνση ή την υπόδειξη γνωρίζει ότι αυτή βασίζεται σε
προνομιακές πληροφορίες. Με την παράγραφο αυτή επαναλαμβάνεται το αυτονόητο,
ότι δηλαδή ο αποδέκτης της σύστασης γίνεται και ο ίδιος φορέας της προνομιακής
πληροφορίας, ώστε εάν την χρησιμοποιήσει, να δύναται να πληροί την ειδική
υπόσταση του ά. 4 του παρόντος νομοθετήματος.
Περαιτέρω στην παρ. 3 του άρθρου 5 καθίσταται αξιόποινη και η περαιτέρω
γνωστοποίηση ή δημοσιοποίηση των συστάσεων, υποδείξεων ή παροτρύνσεων από
τον πρώτο αποδέκτη αυτών σε άλλους, εφόσον ο υπαίτιος γνώριζε ότι πρόκειται για
συστάσεις, υποδείξεις ή παροτρύνσεις επί τη βάσει προνομιακών πληροφοριών, κατά
το χρόνο της από αυτόν περαιτέρω γνωστοποιήσεως ή δημοσιοποιήσεως. Ο αρχικός
αποδέκτης της πληροφορίας, ο οποίος εν συνεχεία μεταβιβάζει κι αυτός την
πληροφορία περαιτέρω, αντιμετωπίζεται ωστόσο ευμενέστερα από τον αρχικό κάτοχο
της πληροφορίας, τόσο επειδή με την περαιτέρω αυτή γνωστοποίηση
αποδυναμώνεται ο προνομιακός χαρακτήρας της πληροφορίας, όσο και επειδή ο
περαιτέρω γνωστοποιών δράστης δεν έχει την ίδια σύνδεση με την πληροφορία που
είχε ο αρχικός.
Τέλος στην παράγραφο 4 του ά. 5 ξεκαθαρίζεται ότι η εφαρμογή των ποινικών
διατάξεων του άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ)
596/2014 περί σύννομης συμπεριφοράς.
Άρθρο 6
Στο άρθρο 6 τιμωρείται για πρώτη φορά η απλή ανακοίνωση ή γνωστοποίηση
προνομιακών πληροφοριών από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 σε
οποιονδήποτε άλλον. Η απλή γνωστοποίηση ή ανακοίνωση προνομιακών
πληροφοριών διακρίνεται επομένως από την σύσταση διενέργειας συγκεκριμένης
πράξης επί τη βάσει προνομιακών πληροφοριών, που τιμωρείται στο ά. 5. Η διάκριση
μεταξύ των ά. 6 και 5 αποτυπώνεται και στην επαπειλούμενη ποινή, καθώς η απλή
γνωστοποίηση δεν έχει την ίδια απαξία με την στοχευόμενη σύσταση. Τέλος
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αυτονοήτως προβλέπεται εξαίρεση από την εφαρμογή του ά. 6 όταν ο γνωστοποιών
την πληροφορία σε τρίτο ενεργεί κατά την άσκηση της εργασίας του ή του
επαγγέλματός του ή των καθηκόντων του ή αν η πράξη του εμπίπτει στις διατάξεις
του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έως 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 περί διερεύνησης
(βολιδοσκόπησης) της αγοράς (market soundings) ή αν διενεργείται στο πλαίσιο
εκπλήρωσης δημοσιογραφικών σκοπών ή άλλων μορφών έκφρασης στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία του
Τύπου και την ελευθερία έκφρασης ως και σύμφωνα με τους κανόνες ή κώδικες που
διέπουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Συμπερασματικά στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος νομοθετήματος καθίστανται
αξιόποινες πράξεις, οι οποίες δεν υπάγονταν στην ειδική υπόσταση του
προγενέστερου ά. 29 του ν. 3340/2005, ώστε ως προς τα εν λόγω άρθρα το παρόν
νομοθέτημα να καθίσταται αυστηρότερο.
Άρθρο 7
Στο άρθρο 7 περιγράφεται η αξιόποινη χειραγώγηση της αγοράς, η οποία, όπως και
στο προγενέστερο δίκαιο μπορεί να λάβει χώρα τόσο με την διενέργεια ή και την
εντολή για διενέργεια συναλλαγών (περίπτωση α’ και β’ της παρ. 1) όσο και με
διάδοση πληροφοριών με ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με
χρηματοπιστωτικά μέσα (περίπτωση γ’ της παρ. 1). Ως νέα μορφή χειραγώγησης
ορίζεται εξάλλου η απευθείας χειραγώγηση του τρόπου υπολογισμού του «κριτηρίου
αξιολόγησης» (benchmark), όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος
νομοθετήματος (περίπτωση δ’ της παρ. 1 του ά. 7).
Όπως και η αξιόποινη κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών έτσι και η αξιόποινη
χειραγώγηση της αγοράς στρέφεται κατά της ορθής λειτουργίας της αγοράς, χωρίς
απαραιτήτως να θίγει άμεσα την περιουσία των επενδυτών. Η ανάγκη αυτοτελούς
ποινικοποίησης της χειραγώγησης της αγοράς είχε ορθώς διαπιστωθεί ήδη στο
πλαίσιο του ν. 3340/2005. Ειδικότερα ο νομοθέτης είχε ορθώς επιλέξει να
ποινικοποιήσει πράξεις χειραγώγησης, που στρέφονταν κατά της εύρυθμης
λειτουργίας της αγοράς. Δικαίως είχε τότε σημειωθεί ότι οι διατάξεις του ποινικού
κώδικα για την προστασία των ατομικών εννόμων αγαθών, ιδίως της απάτης και της
απιστίας, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση πράξεων που στρέφονται κατά της
ορθής λειτουργίας της αγοράς. Ιδίως η έλλειψη αμεσότητας μεταξύ της πλάνης των
επενδυτών και της περιουσιακής τους βλάβης, αλλά και η απουσία κάθε υλικής
αντιστοιχίας μεταξύ οφέλους του δράστη χειραγώγησης και ζημίας των επενδυτών
δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ποινικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για την
προστασία ατομικών εννόμων αγαθών και καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας
ειδικής υπόστασης που θα στοχεύει στην προστασία της ορθής λειτουργίας της
αγοράς.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο δεν είναι δικαιολογημένη η ποινικοποίηση κάθε
συναλλαγής ή εντολής για συναλλαγή με χρηματοπιστωτικά μέσα, ή και κάθε
διάδοση φήμης, γεγονότος ή πληροφορίας σχετικά με αυτά, με μόνη την αιτιολογία
ότι μέσω αυτών μπορεί να επηρεαστεί η τιμή ή η εμπορευσιμότητα των
χρηματοπιστωτικών μέσων και μόνον επειδή ο δράστης σκόπευε σε αυτές, καθώς
κατ’ αυτόν τον τρόπο το άδικο της πράξης φαίνεται να βασίζεται μόνον στο σκοπό
10

του δράστη και δεν λαμβάνονται υπόψιν αντικειμενικά κριτήρια, που να
δικαιολογούν την βλάβη της ορθής λειτουργίας της αγοράς.
Η πρώτη περίπτωση αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς περιγράφεται στην παρ. 1
στοιχ. α’ του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την οποία τιμωρείται όποιος, στο
πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που ρυθμίζονται από τον νόμο αυτό και τον
Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, με πρόθεση πραγματοποιεί συναλλαγή ή αποστέλλει
εντολή για διενέργεια συναλλαγής ή με οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ή
δραστηριότητα, παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την
προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή ενός συναφούς με
αυτό συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων ή διαμορφώνει σε μη
κανονικό ή σε τεχνητό επίπεδο την τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών
μέσων ή ενός συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων.
Εξαίρεση από την τιμώρηση προβλέπεται όταν οι λόγοι για την ενέργεια αυτή του
προσώπου που πραγματοποίησε τη συναλλαγή ή έδωσε τις εντολές για διενέργεια
συναλλαγής είναι νόμιμοι και οι εν λόγω συναλλαγές ή εντολές για διενέργεια
συναλλαγής είναι σύμφωνες με αποδεκτές πρακτικές της χρηματοπιστωτικής αγοράς
στον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη
αξιόποινης πράξης χειραγώγησης απαιτείται είτε η μέση ημερήσια αξία των
παρανόμων συναλλαγών να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ είτε η ημερήσια αξία των παρανόμων συναλλαγών να υπερβαίνει για
συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Τα
κριτήρια πρέπει να συντρέχουν διαζευκτικά, και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά, ένα
αδίκημα πραγματώνεται.
Τα κριτήρια της μέσης ημερήσιας αξίας των παρανόμων συναλλαγών και της
ημερήσιας αξίας των παρανόμων συναλλαγών σε μια συγκεκριμένη ημέρα
χρησιμοποιούνται σε αντιστοιχία με όσα σημειώνονται και στις πράξεις κατάχρησης
προνομιακών πληροφοριών. Τα όρια που τίθενται ωστόσο στην περίπτωση του
αδικήματος του ά. 7 είναι υψηλότερα από εκείνα του ά. 4 του παρόντος
νομοθετήματος λόγω της φύσης κάθε αδικήματος. Ειδικότερα στην πράξη
κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών η τιμή και εμπορευσιμότητα των
χρηματοπιστωτικών μέσων επηρεάζονται άμεσα από την ανακοίνωση ή μη της
προνομιακής πληροφορίας. Στην περίπτωση ωστόσο της χειραγώγησης της αγοράς με
διενέργεια συναλλαγών, η ίδια η πράξη της χειραγώγησης συνδιαμορφώνει την
εσφαλμένη τιμή ή εμπορευσιμότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων. Επιπλέον λόγω
της συνήθους συμμετοχής περισσότερων ατόμων σε πράξεις χειραγώγησης είναι
ευκολότερη η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.
Η δεύτερη περίπτωση αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς περιγράφεται στην παρ. 1
στοιχ. β’ του άρθρου 7. Αξιόποινος καθίσταται όποιος πραγματοποιεί συναλλαγή ή
αποστέλλει εντολή για διενέργεια συναλλαγής ή με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
ή συμπεριφορά επηρεάζει την τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων
ή συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, δια της
χρήσεως εικονικής διατάξεως ή κάθε άλλης μορφής παραπλάνησης ή τεχνάσματος
και εφόσον η μέση ημερήσια αξία των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό
των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή η ημερήσια αξία των παρανόμων
συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των διακοσίων πενήντα
χιλιάδων (250.000) ευρώ. Πρόκειται για διάταξη με την οποία καλύπτονται πράξεις
χειραγώγησης που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 στοιχ. α’, κατά την λογική των στοιχ. α
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και β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3340/2005. Τα κριτήρια της μέσης ημερήσιας
αξίας των παρανόμων συναλλαγών και της ημερήσιας αξίας των παρανόμων
συναλλαγών διατηρούνται ίδια με αυτά του στοιχ. α’ της παρ. 1 του παρόντος ά. 7.
Η τρίτη περίπτωση αναφέρεται στην πράξη χειραγώγησης η οποία λαμβάνει χώρα
μέσω της διάδοσης πληροφοριών, είτε δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες
είτε παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη
ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή συναφούς με αυτά συμβολαίου
άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, είτε διαμορφώνουν σε μη κανονικό ή σε
τεχνητό επίπεδο την τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ενός
συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων. Καθώς στην
περίπτωση αυτή η πράξη χειραγώγησης λαμβάνει χώρα χωρίς διενέργεια
συναλλαγών, δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή τα κριτήρια της μέσης ημερήσιας
αξίας των παρανόμων συναλλαγών και της ημερήσιας αξίας των παρανόμων
συναλλαγών, όπως έχουν αναπτυχθεί ανωτέρω. Από την άλλη πλευρά ωστόσο είναι
απαραίτητος ο προσδιορισμός ενός αντικειμενικού κριτηρίου, βάσει του οποίου θα
διακρίνεται το ποινικό από το διοικητικό άδικο. Το αντικειμενικό κριτήριο που
προκρίνεται είναι ο προσπορισμός πλεονεκτήματος ή περιουσιακού οφέλους του
δράστη για τον εαυτό του ή για κάποιον τρίτο αξίας άνω των 100.000 Ευρώ. Με αυτό
το κριτήριο το αδίκημα καθίσταται αδίκημα αποτελέσματος, η αντικειμενική του
υπόσταση προσδιορίζεται σαφώς και αποφεύγεται η σώρευση ενός υποκειμενικού
στοιχείου του αδίκου σε ένα έγκλημα συμπεριφοράς, η οποία θα δυσχέραινε την
εφαρμογή του νόμου. Σε περιπτώσεις που το περιουσιακό όφελος δεν επήλθε, δεν
αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων για την απόπειρα, εφόσον η επίτευξη του
περιουσιακού οφέλους καλύπτεται από τον δόλο του δράστη. Σημειώνεται ότι σε
αντίθεση με την ειδική υπόσταση της απάτης δεν απαιτείται νοητική επικοινωνία του
δράστη με το επενδυτικό κοινό, ούτε αμεσότητα μεταξύ πλάνης και επέλευσης ζημίας
στην περιουσία των επενδυτών, ούτε βεβαίως υλική αντιστοιχία μεταξύ οφέλους και
ζημίας.
Η τέταρτη περίπτωση καλύπτει ειδικά τις περιπτώσεις χειραγώγησης μέσω διάδοσης
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή διενέργειας ψευδών ή παραπλανητικών
εισροών ή και μέσω κάθε άλλης συμπεριφοράς, η οποία συνεπάγεται την
χειραγώγηση του τρόπου υπολογισμού του κριτηρίου αξιολόγησης (benchmark) κατά
την έννοια του νόμου αυτού. Λόγω της σημασίας του κριτηρίου αξιολόγησης για την
ορθή λειτουργία κάθε αγοράς κρίνεται ότι κάθε επηρεασμός αυτού ως αποτέλεσμα
πράξης χειραγώγησης είναι αξιόποινος.
Στην παράγραφο 2 περιγράφονται οι βασικές κακουργηματικές μορφές
χειραγώγησης, οι οποίες τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Ειδικότερα,
επιπροσθέτως με τα κριτήρια της παρ. 1 του ά. 7 απαιτείται: α) η αξία των
παρανόμων συναλλαγών ή των εντολών για διενέργεια συναλλαγής να υπερβαίνει
συνολικά τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ή β) η μέση ημερήσια αξία των παράνομων
συναλλαγών ή των εντολών για τη διενέργεια συναλλαγής να υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή γ) το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα
ζημία που πράγματι επήλθαν να υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ ή δ) αν ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που διαπράττει το έγκλημα της
παραγράφου 1 κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια το περιουσιακό όφελος ή η
προξενηθείσα ζημία που πράγματι επήλθαν να υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων
12

πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Τα κριτήρια διατυπώνονται διαζευκτικά, και
εφόσον συντρέχουν περισσότερα του ενός, ένα αδίκημα λαμβάνει χώρα. Η πρόβλεψη
των ανωτέρω ορίων δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων της απόπειρας,
εφόσον ο δράστης απέβλεπε στην υπέρβαση αυτών, και τελικώς απέτυχε.
Σε αντιστοιχία με το ά. 4 στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 περιγράφονται
διακεκριμένες κακουργηματικές περιπτώσεις της χειραγώγησης. Ειδικότερα στην
παρ. 3 ορίζεται ότι στην περίπτωση των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 2, αν ο
υπαίτιος ενεργεί κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται κάθειρξη. Στην παρ. 4
ορίζεται ότι στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αν ο υπαίτιος
είναι μέλος εγκληματικής οργανώσεως κατά την έννοια του άρθρου 187 παρ.1 του
Ποινικού Κώδικα και τα παραπάνω αδικήματα τελούνται με σκοπό όπως η εν λόγω
εγκληματική οργάνωση ποριστεί υλικά ή άλλα οφέλη, επιβάλλεται κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών.
Άρθρο 8
Στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου προβλέπονται οι σχετικές με την άσκηση της ποινικής
δίωξης ρυθμίσεις. Ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι η
ποινική δίωξη για όλες τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόμου ασκείται
αυτεπαγγέλτως από τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ο οποίος
έχει δικαίωμα να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή να παραγγείλει
κυρία ανάκριση για τη διακρίβωση των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων. Η ανάθεση
της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης στον Εισαγγελέα Εφετών, η οποία ίσχυε
υπό το καθεστώς του ά. 31 του ν. 3340/2005, κρίνεται ανελαστική και περιττή και
δημιουργεί ερμηνευτικές δυσχέρειες, αντιπαραβαλλόμενη με τις διατάξεις του ΚΠΔ.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών μπορεί να προβεί στις εν
λόγω ενέργειες χωρίς να απαιτείται έγκληση ή αίτηση οποιασδήποτε αρχής.
Σημειώνεται εξάλλου ότι η ποινική διαδικασία είναι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητη
από την όποια διοικητική διαδικασία, καθώς και από οποιασδήποτε φύσεως ένδικο
βοήθημα ή μέσο ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων ή άλλων Διοικητικών Αρχών.
Στην παράγραφο 2 περιγράφεται χάριν πληρότητας η αυτονόητη δυνατότητα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να υποβάλλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
μηνυτήρια αναφορά με την οποία ανακοινώνεται η τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης
πράξεως του παρόντος νόμου καθώς και τυχόν άλλης συναφούς αξιόποινης πράξεως
η οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως από το νόμο. Επαναλαμβάνεται επίσης ότι στην
περίπτωση αυτή ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ενεργεί κατά τα άρθρα 31 και 43
του ΚΠΔ.
Στην παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής
εξέτασης ή προανάκρισης για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόμου,
η οποία δεν έχει λάβει χώρα κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλείται να λάβει γνώση της
δικογραφίας και να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της για όλες τις υπό διερεύνηση
αξιόποινες πράξεις το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της
κλήσεως. Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται και σε περίπτωση που διενεργείται κυρία
ανάκριση, και εφόσον η έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν έχει ήδη
υποβληθεί στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ή της προανάκρισης. Σε αυτή
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την περίπτωση ο Ανακριτής καλεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υποβολή της
σχετικής έκθεσης κατά τα παραπάνω οριζόμενα, ενώ σε περίπτωση αμέσου κινδύνου
παραγραφής της υποθέσεως ή αν υπάρχει πρόσωπο που τελεί σε προσωρινή κράτηση,
εκείνος που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή κυρία ανάκριση
έχει δικαίωμα σύντμησης της παραπάνω προθεσμίας σε δέκα (10) ημέρες.
Σημειώνεται τέλος ότι η μη υποβολή της παραπάνω έκθεσης δεν κωλύει σε καμία
περίπτωση την πρόοδο της διαδικασίας ούτε συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση για
την άσκηση της ποινικής δίωξης ή την περαίωση της κυρίας ανακρίσεως κατά του
υπαιτίου προσώπου.
Στην παράγραφο 4 διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν
εφαρμόζονται στην περίπτωση που η προκαταρκτική εξέταση, η προανάκριση ή η
κύρια ανάκριση διενεργούνται κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή δεν κωλύει την Επιτροπή να
υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της, ως φορέας του δικαιώματος της πολιτικής
αγωγής, αλλά απαλλάσσει τον διενεργούντα την προκαταρκτική εξέταση, ή την
προανάκριση, ή την κύρια ανάκριση από την υποχρέωσή τους να καλέσουν προς
τούτο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στην παράγραφο 5 τέλος σημειώνεται ότι η άσκηση της ποινικής δίωξης για
αξιόποινες πράξεις του νόμου αυτού γνωστοποιείται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 9
Στο άρθρο 9 περιγράφεται η διαδικασία περάτωσης της ανάκρισης και
διευκρινίζονται ζητήματα καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητας των δικαστηρίων
για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος νόμου. Ειδικότερα στην παράγραφο
1 ορίζεται ότι αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση των πλημμελημάτων του
παρόντος νόμου είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, των δε κακουργημάτων το
Τριμελές Εφετείο, του τόπου τελέσεώς τους. Στην περίπτωση που ο τόπος τελέσεως
των παραπάνω αδικημάτων είναι η αλλοδαπή, αρμόδια δικαστήρια είναι πάντοτε
αυτά των Αθηνών. Η παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες καθ’ ύλη αρμοδιότητας,
όπως περιγράφονται στον ΚΠΔ, δικαιολογείται εκ της συνήθους πολυπλοκότητας
των αδικημάτων, η οποία καθιστά δυσχερή την εκδίκασή τους από μονομελή
δικαστήρια.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι στην περίπτωση των κακουργημάτων του παρόντος
νόμου για την περαίωση της κυρίας ανακρίσεως και την εισαγωγή της υποθέσεως στο
ακροατήριο εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 308Α του ΚΠΔ, περί κατ’ εξαίρεση
περατώσεως της κυρίας ανακρίσεως, όπως κάθε φορά ισχύει. Η εισαγωγή των
ποινικών υποθέσεων του παρόντος νόμου στο Ακροατήριο γίνεται κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα. Αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια άπαξ μόνον επιτρέπεται.
Χάριν συντομίας προκρίνεται έτσι η διαδικασία του ά. 308Α ΚΠΔ, χωρίς ωστόσο
αυτή να συνδέεται με την εκδίκαση της υπόθεσης από μονομελές Εφετείο.
Στην παράγραφο 3 επαναλαμβάνεται τέλος η διάταξη με την οποία δίδεται δικαίωμα
στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα για την
υποστήριξη της κατηγορίας σε δίκες για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόμου,
ανεξαρτήτως υποβολής ή μη της μηνυτήριας αναφοράς, ή της έκθεσης του άρθρου 8.
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Τέλος διευκρινίζεται στην παράγραφο 4 ότι σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση
οριστικής απόφασης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να λάβει αντίγραφα του
συνόλου της δικογραφίας καθώς και της αποφάσεως. Η παράγραφος αυτή είναι
απαραίτητη για τις περιπτώσεις που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει καταστεί
διάδικος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΑ
Η δημιουργία μιας πραγματικά εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
στην Ένωση. Προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και διαφανή
χρηματοπιστωτική αγορά είναι η ακεραιότητα της αγοράς. Η ομαλή λειτουργία των
αγορών κινητών αξιών και η εμπιστοσύνη του κοινού στις αγορές αποτελούν
προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η κατάχρηση της αγοράς
βλάπτει την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και την εμπιστοσύνη του
κοινού στις κινητές αξίες και τα παράγωγα μέσα. Η οδηγία 2003/6/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμπλήρωσε και επικαιροποίησε το
νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς.
Ωστόσο, δεδομένων των εξελίξεων στη νομοθεσία, στην αγορά και στην τεχνολογία
μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας, οι οποίες έφεραν σημαντικές αλλαγές
στο χρηματοπιστωτικό τοπίο, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της εν λόγω οδηγίας
με τον Κανονισμό (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της
αγοράς). Ο εν λόγω κανονισμός έχει στόχο να συνεισφέρει αποφασιστικά στην
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, την αποφυγή ενδεχόμενου ρυθμιστικού
αρμπιτράζ και την ομοιόμορφη ερμηνεία του πλαισίου της Ένωσης σχετικά με την
κατάχρηση της αγοράς ώστε να ορίζονται σαφέστερα κανόνες εφαρμοστέοι σε όλα τα
κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό ο εν λόγω Κανονισμός επαναδιατυπώνει με τις
κατάλληλες προσαρμογές ένα πλαίσιο διοικητικής φύσεως διατάξεων-απαγορεύσεων
για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, την ανακοίνωση προνομιακών
πληροφοριών και την χειραγώγηση της αγοράς και προβλέπει μια σειρά μέτρων που
δρουν προληπτικά υπό την έννοια ότι στοχεύουν στην ενίσχυση της ορθής, έγκαιρης
και επαρκούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, αντικαθιστώντας τις διατάξεις
της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ και των εκτελεστικών αυτής μέτρων.
Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ είχε ως επίκεντρο τα χρηματοπιστωτικά
μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία
έχει ζητηθεί η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε μια τέτοια αγορά. Εντούτοις, τα
τελευταία χρόνια τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούν ολοένα και περισσ ότερο
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
Υπάρχουν επίσης χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται μόνο σε άλλα είδη
οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) ή διαπραγματεύονται μόνο
εξωχρηματιστηριακώς (Over the Counter). Κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής του
εν λόγω κανονισμού
καταλαμβάνει οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο
διαπραγματεύεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΟΜΔ, και οποιαδήποτε άλλη
συμπεριφορά ή πράξη που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε ένα τέτοιο χρηματοπιστωτικό
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μέσο ανεξαρτήτως εάν αυτή η συμπεριφορά ή πράξη συντελείται σε τόπο
διαπραγμάτευσης ή όχι. Στην περίπτωση ορισμένων τύπων ΠΜΔ που, όπως και οι
ρυθμιζόμενες αγορές, βοηθούν τις εταιρείες να αντλήσουν κεφάλαια, η απαγόρευση
της κατάχρησης της αγοράς ισχύει και όταν έχει γίνει αίτηση εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση σε μια τέτοια αγορά. Το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού
περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε έναν ΠΜΔ. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η
προστασία των επενδυτών, διατηρείται η ακεραιότητα των αγορών και διασφαλίζεται
ότι απαγορεύεται ρητά η κατάχρηση της αγοράς σε αυτά τα μέσα.
Η Οδηγία 2003/6/ΕΚ και μέρος των εκτελεστικών αυτής Οδηγιών έχουν ήδη
ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3340/2005, ο οποίος μάλιστα
προέβλεψε ήδη την επέκταση του πεδίου εφαρμογής και σε πράξεις ή παραλείψεις
που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε ΠΜΔ. Οι ουσιαστικές διατάξεις του ν. 3340/2005 καλύπτονται από τις διατάξεις
του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ενώ με τις διατάξεις του Β´ Μέρους του παρόντος
νομοσχεδίου γίνεται η αναγκαία προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με
το άρθρο 39 του Κανονισμού 596/214, των διατάξεών του που αφορούν τον ορισμό
αρμόδιας αρχής (άρθρο 22) για την εφαρμογή του Κανονισμού, τον καθορισμό των
εξουσιών της αρμόδιας αρχής (άρθρο 23) τις διοικητικές κυρώσεις, όπως και άλλα
διοικητικά μέτρα, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων (άρθρο 31 παρ. 1), την αναφορά
παραβάσεων (άρθρο 32) και την δημοσιοποίηση των αποφάσεων επιβολής
διοικητικών κυρώσεων και μέτρων (άρθρο 34).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 10

Με το άρθρο 10 του νόμου καθορίζεται ως σκοπός του Δευτέρου Μέρους η
προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία, των διατάξεων των άρθρων 17 παρ.4, 19
παρ.2, 22, 23, 30, 31 παρ.1, 32 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση αγοράς
(κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173/12.6.2004)
Άρθρο 11
Με το άρθρο 11 (άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014) ορίζεται για τους
σκοπούς του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ως ενιαία
διοικητική αρμόδια αρχή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία διασφαλίζει την
εφαρμογή και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ)596/2014
στην ημεδαπή και διευκρινίζεται ότι αφορά: (α) Όλες τις πράξεις ή παραλείψεις που
λαμβάνουν χώρα στην ημεδαπή και σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά ή άλλα μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 τα οποία έχουν εισαχθεί
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προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση
εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τα οποία
εκπλειστηριάζονται σε χώρο πλειστηριασμών ή τα οποία διαπραγματεύονται σε
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή σε οργανωμένο μηχανισμό
διαπραγμάτευσης ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής σε πολυμερή
μηχανισμό διαπραγμάτευσης, εφόσον η ρυθμιζόμενη αγορά, ο πολυμερής μηχανισμός
διαπραγμάτευσης, ο οργανωμένος μηχανισμός διαπραγμάτευσης ή ο χώρος
πλειστηριασμών λειτουργούν είτε στην ημεδαπή είτε σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ (β) σε πράξεις ή παραλείψεις που λαμβάνουν χώρα στην
αλλοδαπή και σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά ή άλλα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής τους προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τα οποία εκπλειστηριάζονται σε χώρο
πλειστηριασμών ή τα οποία διαπραγματεύονται σε πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης ή οργανωμένο μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτηση εισαγωγής σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, εφόσον η
ρυθμιζόμενη αγορά, ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης, ο οργανωμένος
μηχανισμός διαπραγμάτευσης ή ο χώρος πλειστηριασμών λειτουργούν στην ημεδαπή.
Άρθρο 12
Με το άρθρο 12 (άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ) καθορίζονται οι
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των οριζόμενων στο
άρθρο 23 του Κανονισμού, οι οποίες ασκούνται (Α) άμεσα, (Β) σε συνεργασία με
άλλες αρχές ή με τους φορείς της αγοράς, (Γ) με ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και
υπό την εποπτεία της προς τους φορείς της αγοράς και (Δ) μετά από αίτησή της προς
τις Δικαστικές ή Εισαγγελικές Αρχές. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς διευρύνονται σε σχέση με τις προβλεπόμενες
στο υπό
αντικατάσταση άρθρο 22 του ν. 3340/2005. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται και στο
στοιχείο (66) του προοιμίου του Κανονισμού 596/2014, παρότι ο κανονισμός ορίζει
μια ελάχιστη δέσμη εξουσιών που θα πρέπει να διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές, οι
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο ενός πλήρους συστήματος
εθνικής νομοθεσίας το οποίο θα εξασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, με τη θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσματικών εγγυήσεων αυτών,
όπως για παράδειγμα με την πρόβλεψη προηγούμενης άδειας από τις δικαστικές
αρχές για την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι
μεταξύ των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 12, προβλέπεται
η δυνατότητα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων για να
κατάσχουν έγγραφα. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη σε
περίπτωση εύλογης υπόνοιας ότι υπάρχουν έγγραφα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας και ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά
στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση μιας υπόθεσης κατάχρησης προνομιακών
πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς. Επιπλέον, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
αυτές είναι απαραίτητη όταν: το πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί οι
πληροφορίες δεν έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση, εν όλω ή εν μέρει, ή υπάρχουν
βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι εάν υποβληθεί αίτηση δεν θα υπάρξει ανταπόκριση ή
ότι τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που σχετίζονται με την απαίτηση παροχής
πληροφοριών θα απομακρυνθούν, θα παραποιηθούν ή θα καταστραφούν. Ειδικά για
την πρόσβαση στην κατοικία φυσικού προσώπου για την κατάσχεση εγγράφων ή
άλλων δεδομένων ο νόμος απαιτεί ι τη συνδρομή των αρμόδιων δικαστικών αρχών
στο πλαίσιο της επιταγής του άρθρου 9 του Συντάγματος.
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Επιπλέον ως προς τη δυνατότητα λήψης υπάρχοντων στοιχείων της καταγραφής
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και τα υπάρχοντων αρχείων διακίνησης δεδομένων
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που εκτελούν συναλλαγές και τεκμηριώνουν την
εκτέλεση αυτών, καθώς και τα υπάρχοντων στοιχείων για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις
και τα υπάρχοντων αρχείων διακίνησης δεδομένων από φορείς παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι αποτελούν κρίσιμα, και κάποιες
φορές τα μοναδικά, αποδεικτικά στοιχεία για τον εντοπισμό και την απόδειξη
πράξεων κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και πράξεων χειραγώγησης της
αγοράς. Συνεπώς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
ζητά υπάρχοντα αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και αρχεία διακίνησης δεδομένων τα οποία τηρούνται από επιχείρηση
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σύμφωνα με
την οδηγία 2014/65/ΕΕ.
Επιπλέον, μέσω των στοιχείων για τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις και των αρχείων διακίνησης δεδομένων μπορεί να προσδιοριστεί η
ταυτότητα ενός προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διάδοση ψευδών ή
παραπλανητικών πληροφοριών ή μπορεί να διαπιστωθεί ότι κάποια πρόσωπα
επικοινώνησαν μια ορισμένη στιγμή και ότι υφίσταται μια σχέση μεταξύ δύο ή
περισσότερων προσώπων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να ζητά και να της παραδίδονται υπάρχοντα αρχεία τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων και υπάρχοντα στοιχεία διακίνησης δεδομένων τα οποία τηρούνται από
φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις στις οποίες
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τέτοια αρχεία, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της
επιθεώρησης ή έρευνας, αποτελούν ενδεχομένως κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία σε
υπόθεση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς, κατά
παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο
σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων η πρόσβαση στα στοιχεία τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων και τα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα
εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων
4 και 5 του ν. 2225/1994 και δεν περιλαμβάνει την πρόσβαση στο περιεχόμενο
φωνητικών τηλεφωνικών επικοινωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 13
Με το άρθρο 13 (άρθρα 30 και 31 Κανονισμού 596/2014/ΕΕ) καθορίζονται οι
Διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των
άρθρων 14,15, 16 παρ.1 και 2, 17 παρ. 1,2,4,5,7 και 8, 18 παρ. 1 έως 6, 19
παρ.1,2,3,5,6,7 ,11και 12 και του άρθρου 20 παρ.1 του Κανονισμού 596/2014/ΕΕ, και
των διατάξεων των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονισμών και των
κανονισμών για τον καθορισμό εκτελεστικών και ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων,
καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Σε περίπτωση παράβασης από φυσικό πρόσωπο της απαγόρευσης κατάχρησης
προνομιακών πληροφοριών (όπως η κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας
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περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού), της απαγόρευσης παράνομης
ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών (όπως η παράνομη ανακοίνωση
προνομιακών πληροφοριών περιγράφεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού) και της
απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς (όπως η χειραγώγηση αγοράς περιγράφεται
στο άρθρο 12 του Κανονισμού), σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού
596/2014, προβλέπεται πρόστιμο ύψους από 10.000 μέχρι 5.000.000 ευρώ ή
πρόστιμο έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των
ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να
προσδιοριστεί. για δε την παράβαση των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του
Κανονισμού 596/2014/ΕΕ από νομικό πρόσωπο, προβλέπεται πρόστιμο ύψους από
10.000 μέχρι 15.000.000 ευρώ ή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% του
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τους
τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό
συμβούλιο ή έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των
ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να
προσδιοριστεί. Όταν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική
επιχείρηση, η οποία οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4308/2014, ή της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο σχετικός συνολικός ετήσιος
κύκλος εργασιών είναι ίσος με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, ή το αντίστοιχο
είδος εισοδημάτων σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές οδηγίες (οδηγία 86/635/ΕΟΚ
του Συμβουλίου για τις τράπεζες και οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της
τελικής μητρικής επιχείρησης.
Αντίστοιχα, σε περίπτωση παράβασης από φυσικό πρόσωπο των διατάξεων των
άρθρων 16 παρ.1 και 2, 17 παρ. 1,2,4,5,7 και 8 του Κανονισμού 596/2014/ΕΕ
έγγραφη επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από 3.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ ή πρόστιμο
έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που
αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί.. Σε
περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού 596/2014/ΕΕ από
νομικό πρόσωπο, έγγραφη επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από 3.000 μέχρι 2.500.000
ευρώ ή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού ετήσιου κύκλου
εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τους τελευταίες διαθέσιμες
οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, ή έως και
το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που
αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί.
Όταν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση, η οποία
οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4308/2014 ή
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών
είναι ίσος με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, ή το αντίστοιχο είδος εισοδημάτων
σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές οδηγίες (οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για τις τράπεζες και οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της τελικής μητρικής
επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση παράβασης από φυσικό πρόσωπο των διατάξεων των
άρθρων 18 παρ. 1 έως 6, 19 παρ.1,2,3,5,6,7, 11 και 12 , και του άρθρου 20 παρ.1 του
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Κανονισμού 596/2014/ΕΕ έγγραφη επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από 3.000 μέχρι
500.000 ευρώ ή πρόστιμο έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που
αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό
αυτό μπορεί να προσδιοριστεί. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων
από νομικό πρόσωπο, έγγραφη επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από 3.000 μέχρι
1.000.000 ευρώ ή πρόστιμο έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που
αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό
αυτό μπορεί να προσδιοριστεί.
Προβλέπονται επίσης διοικητικά μέτρα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, μεταξύ των οποίων (α) εντολή προς
το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο για διακοπή της παράνομης συμπεριφοράς
και παράλειψής της στο μέλλον, (β) δημόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον
διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το όνομα
του υπεύθυνου γι’ αυτήν προσώπου, (γ) αποστέρηση από το υπεύθυνο πρόσωπο των
αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών λόγω της παράβασης, στον βαθμό
που αυτά δύνανται να προσδιοριστούν· τα ως άνω ποσά βεβαιώνονται και
εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων όπως κάθε φορά ισχύει, (δ) ανάκληση ή αναστολή, εν όλω ή εν
μέρει, της άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
ανώνυμης εταιρίας επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ), (ε) προσωρινή
απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυμης εταιρίας επενδυτικής διαμεσολάβησης
(ΑΕΕΔ) ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση,
άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή
σε ανώνυμη εταιρία επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ), (στ) σε περίπτωση
επανειλημμένης παράβασης των άρθρων 14 ή 15 του Κανονισμού 596/2014/ΕΕ,
μόνιμη απαγόρευση σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός
επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυμης εταιρίας επενδυτικής
διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για
την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός επιχείρησης παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυμης εταιρίας επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ)
και (ζ) προσωρινή απαγόρευση διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό σε
πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την
παράβαση,
Για την επιμέτρηση λαμβάνονται, κατά περίπτωση, ενδεικτικά υπόψη τα κατωτέρω
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς :
α) η σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης,
β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση
ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,
γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών,
δ) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
ε) η χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,
όπως προκύπτει για παράδειγμα από το συνολικό κύκλο εργασιών προκειμένου περί
νομικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα προκειμένου περί φυσικού
προσώπου·
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στ)
η σημαντικότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που
αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που
μπορούν να προσδιοριστούν·
ζ) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης-ελεγχου από την τελευταία με
την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή
αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·
η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης,
θ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014 και
άλλων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς
ι) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο
προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.
Παράλληλα προβλέπονται κυρώσει σε όποιον αρνείται η παρακωλύει τον έλεγχο την
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην παράγραφο 5 για την παροχή δικαιώματος
προηγουμένης ακρόασης στον διοικούμενο. Προβλέπεται επίσης, σε αντιστοιχία με
το καταργούμενο άρθρο 23 παρ. 6 του ν.3340/2005, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε πρόστιμο που επιβάλλει βάσει των
διατάξεων του παρόντος άρθρου σε πιστωτικό ίδρυμα ή και σε απασχολούμενα σε
πιστωτικό ίδρυμα πρόσωπα.
Σε αντικατάσταση της ανάλογης καταργούμενης διάταξης 24 παρ. 2 του ν.3340/2005
και λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση του άρθρου 23 παρ. 1β και 30 παρ.2
υποπαράγραφος 2 του Κανονισμού προβλέπεται στην παρ. 6α του άρθρου 13 ότι σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 14,15, 16 παρ.1 και 2, 17 παρ.
1,2,4,5,7 και 8, 18 παρ. 1 έως 6, 19 παρ.1,2,3,5,6,7 ,11και 12 και του άρθρου 20 παρ.1
του Κανονισμού 596/2014/ΕΕ, και των σχετικών διατάξεων των κατ’εξουσιοδότησή
του εκδιδόμενων κανονισμών και των κανονισμών για τον καθορισμό εκτελεστικών
και ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από
την Τράπεζα της Ελλάδος ή από απασχολούμενα σε αυτά πρόσωπα, η Τράπεζα της
Ελλάδος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή και αυτοτελώς, έχει
την εξουσία, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που επιβάλλει η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς:
(α) ανάκλησης ή αναστολής, εν όλω ή εν μέρει, της άδειας λειτουργίας πιστωτικού
ιδρύματος
β) σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των άρθρων 14 ή 15 του Κανονισμού
596/2014/ΕΕ, μόνιμης απαγόρευσης σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
εντός πιστωτικού ιδρύματος ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη
για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός πιστωτικού ιδρύματος.
(γ) προσωρινής απαγόρευσης σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
εντός πιστωτικού ιδρύματος ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη
για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός του πιστωτικού
ιδρύματος,
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(δ) προσωρινής απαγόρευσης σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
εντός πιστωτικού ιδρύματος ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη
για την παράβαση, να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό.
Επίσης σε αντιστοιχία με το καταργούμενο άρθρο 31Α παρ 3 του ν.3340/2005
σύμφωνα με την παρ 6β, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ
συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν δυνάμει της
προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση δημοσιοποίησης επιβολής διοικητικών
μέτρων της προηγούμενης παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλάδος τα γνωστοποιεί στην
ΕΑΚΑΑ.
Το άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση
αγοράς προβλέπει την «Ευθύνη Νομικών Προσώπων». Στην ελληνική έννομη τάξη
δεν νοείται ποινική ευθύνη νομικού προσώπου, λόγω της έλλειψης του στοιχείου του
καταλογισμού. Το εν λόγω άρθρο της Οδηγίας ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη
τάξη με τη παράγραφο 7 του άρθρου 13 σύμφωνα με την οποία: (Α) Αξιόποινες
πράξεις κατάχρησης αγοράς κατά την έννοια των άρθρων 4 έως 7 του παρόντος
νόμου που διενεργούνται από: α) εντολοδόχο εκπροσώπησης νομικού προσώπου ή β)
πληρεξούσιο λήψης αποφάσεων εξ ονόματος νομικού προσώπου ή γ) πληρεξούσιο
άσκησης ελέγχου εντός νομικού προσώπου, ένεκα της άσκησης της εργασίας ή του
επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους στο νομικό πρόσωπο ή επ’ ευκαιρία αυτών,
ενεργώντας ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχοντας
ιθύνουσα θέση εντός αυτού, υπό την ως άνω σχετική ιδιότητα, θεωρούνται ότι έχουν
διενεργηθεί επ’ ωφελεία του νομικού προσώπου, εκτός εάν το νομικό πρόσωπο, δια
των αρμοδίων οργάνων του, ανυπαίτια αγνοούσε την τέλεση της πράξεως προς
όφελός του. (Β) Στην περίπτωση δε τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατάχρησης αγοράς
από πρόσωπο του εδαφίου Α οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1
επιβάλλονται και επί του νομικού προσώπου.
Άρθρο 13 α
Με το άρθρο 13α του νόμου μεταφέρεται το καταργούμενο άρθρο 25 του ν.
3340/2005. Η διάταξη αυτή αφορά τις συγκεκριμένες κυρωτικές αποφάσεις και δεν
επηρεάζει τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3371/2005. Προβλέπεται ότι οι
αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, που εκδίδονται με βάση το
άρθρο 13, υπόκεινται σε προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, μέσα σε προθεσμία εξήντα
ημερών από την κοινοποίησή τους. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η
άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Άρθρο 14
Με το άρθρο 14 (Άρθρο 34 Κανονισμού 596/2014/ΕΕ)
προβλέπεται η
δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες
επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο για παραβάσεις των διατάξεων του
Κανονισμού 596/2014/ΕΕ και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων
κανονισμών και των κανονισμών για τον καθορισμό εκτελεστικών και ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων
αμέσως μετά την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο
επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο, σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Η δημοσίευση
περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της
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παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το
μέτρο. Η ανωτέρω υποχρέωση δημοσίευσης δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής
μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η δημοσίευση της ταυτότητας
των νομικών προσώπων ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών
προσώπων στα οποία αφορά η απόφαση, κρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ότι είναι δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά
με την αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή αν η δημοσίευση
θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη
έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς :
α) αναβάλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι
για την εν λόγω αναβολή· ή
β) δημοσιεύει την απόφαση ανωνυμοποιημένη κατά τρόπο σύμφωνο με την εθνική
νομοθεσία, εφόσον αυτή η ανωνυμοποιημένη δημοσίευση εξασφαλίζει
αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή
γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση σύμφωνα με τις
ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) δεν διασφαλίζει:
ι) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· ή
ιι) την αναλογικότητα της δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων στην περίπτωση
μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να δημοσιεύσει μία
απόφαση ανωνυμοποιημένη κατά τα διαλαμβανόμενα στο στοιχείο (β) του τρίτου
εδαφίου, μπορεί να αναβάλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων επί εύλογο
χρονικό διάστημα, όταν προβλέπεται ότι στο διάστημα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι
για την ανωνυμοποιημένη δημοσίευση.
Σε περίπτωση άσκησης ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών
προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή μέτρου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία δημοσιεύει άμεσα στο διαδικτυακό της τόπο
τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη πληροφορία σχετική με την έκβαση
της προσφυγής.. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει επίσης κάθε απόφαση που
ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής κυρώσεων ή μέτρων. Τέλος, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε δημοσίευση προσβάσιμη στον διαδικτυακό της τόπο
για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη δημοσίευσή της. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται
στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χρονικό διάστημα
σύμφωνο με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 15
Με το άρθρο 15 (Άρθρο 32 Κανονισμού 596/2014/ΕΕ) προβλέπεται ότι με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής,
κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμοί που επιτρέπουν την υποβολή σε αυτήν
αναφορών παραβάσεων (whistleblowing) ή ενδεχόμενων παραβάσεων του
Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
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α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη αναφορών παραβάσεων και την παρακολούθησή
τους, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις
εν λόγω αναφορές·
β) κατάλληλη προστασία για πρόσωπα που εργάζονται δυνάμει σύμβασης εργασίας ή
παροχής υπηρεσιών και τα οποία αναφέρουν παραβάσεις ή κατηγορούνται για
παραβάσεις, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άδικης
μεταχείρισης, στο πλαίσιο της εργασίας τους και
γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που
αναφέρει την παράβαση όσο και του φυσικού προσώπου το οποίο φέρεται ότι
διέπραξε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας σε σχέση με τη διατήρηση
του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των εν λόγω προσώπων, σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων δημοσιοποίησης των
πληροφοριών δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο ερευνών ή μετέπειτα
δικαστικών διαδικασιών.
Παράλληλα προβλέπεται ότι οι φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες
υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών , θεσπίζουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι
εργαζόμενοι σε αυτές να αναφέρουν παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014,
μέσω ειδικού, ανεξάρτητου, αυτόνομου και ασφαλούς διαύλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Με το άρθρο 16 παρέχονται οι κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να καταργήσει, να
τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει προηγούμενες αποφάσεις του που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που καταργούνται με την παράγραφο 1 του
άρθρου 17 του παρόντος νόμου, στο μέτρο που αντίκεινται στον Κανονισμό (ΕΕ)
596/2014 και τους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενους εκτελεστικούς ή άλλους
κανονισμούς ή των οποίων το περιεχόμενο ρυθμίζεται από αυτούς. Οι εν λόγω
αποφάσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την τροποποίηση, κατάργηση ή
αντικατάστασή τους κατά τα ως άνω, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και στους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενους
εκτελεστικούς ή άλλους κανονισμούς ή των οποίων το περιεχόμενο δεν ρυθμίζεται
από αυτούς.
Με το άρθρο 17 καταργούνται οι διατάξεις ουσιαστικού δικαίου που ρυθμίζονται
πλέον από ανάλογες ρυθμίσεις του Κανονισμού 596/2014 προσαρμοσμένες στις
εξελίξεις της αγοράς, τεχνολογίας και νομοθεσίας όπως προαναφέρθηκε στο γενικό
μέρος ενώ, οι διατάξεις που αφορούν κυρώσεις και αρμοδιότητες καταργούνται λόγω
του ότι ρυθμίζονται πλέον από τον παρόντα νόμο. Ειδικότερα, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-19, 20-28 και 31Α του
ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.5.2005). Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
καταργούνται και αντικαθίστανται οι διατάξεις:
α) του άρθρου 29 του ν. 3340/2005 από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του
παρόντος νόμου
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β) του άρθρου 30 του ν. 3340/2005 από τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος
νόμου
γ) του άρθρου 31 του ν. 3340/2005 από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του
παρόντος νόμου
Με το άρθρο 18 θεσπίζονται (σύμφωνα και με το άρθρο 39 του κανονισμού) οι
μεταβατικές και τελικές διατάξεις. Ειδικότερα, οι διατάξεις των άρθρων 1-19, 20, 21,
23-28 και 31Α του Ν.3340/2005 εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές
συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Εκκρεμείς υποθέσεις συνεχίζονται υπό την ισχύ του Ν.3340/2005 (ΦΕΚ Α’
112/10.5.2005) μέχρις αμετακλήτου περαιώσεώς τους. Οι αρμοδιότητες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ισχύουν από της
δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζονται σε υποθέσεις στις οποίες δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο έλεγχος. Τέλος,
όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις του ν.
3340/2005, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες προς το περιεχόμενό τους διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του παρόντος νόμου.
Διευκρινίζεται επίσης ότι όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε
μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) [organized trading facility (OTF)]
νοείται ότι ταυτίζεται με την αναφορά σε οργανωμένο μηχανισμό διαπραγμάτευσης
(ΟΜΔ) [organized trading facility (OTF)] όπως αυτός ορίζεται στο στοιχείο 8 της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. Παράλληλα, όπου στις
διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε ΜΟΔ, αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ,
δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, οι εν
λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε ΜΟΔ, αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, δικαιώματα
εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, έως τις 3
Ιανουαρίου 2018.
Τέλος, οι απαντώμενες στον παρόντα νόμο αναφορές στην οδηγία 2014/65/ΕΕ και
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 λογίζονται, πριν τις 3 Ιανουαρίου 2018, ως
παραπομπές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήματος IV της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στο βαθμό που ο εν λόγω πίνακας
περιλαμβάνει διατάξεις που παραπέμπουν στην οδηγία 2004/39/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο τρίτο μέρος περιέχονται ρυθμίσεις που είτε αποτελούν μεταφορά υφιστάμενων
ρυθμίσεων του ν. 3340/2005 οι οποίες καταργούνται και επαναφέρονται στο παρόν
ώστε να επιτυγχάνεται η συνοχή των ρυθμίσεων και να διευκολύνεται ο εντοπισμός
και η εφαρμογή των κανόνων δικαίου, είτε συνιστούν ρυθμίσεις στο πλαίσιο
παρεχόμενης από τον Κανονισμό διακριτικής ευχέρειας, είτε αποτελούν ενσωμάτωση
διατάξεων της οδηγίας 2014/57/ΕΕ. Ειδικότερα κατ’άρθρο:
Άρθρο 19: Οι διατάξεις του καταργούμενου άρθρου
18 του ν.3340/2005,
επαναδιατυπώνονται στο παρόν νομοθέτημα στο άρθρο 19 για λόγους συνοχής
συναφών ρυθμίσεων ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός τους και προβλέπεται ότι
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τα πρόσωπα που κατ` επάγγελμα διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών ή
εκτελούν συναλλαγές, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 1 στοιχείο 28 του Κανονισμού
(ΕΕ) 596/2014 υποχρεούνται να καταγράφουν και να αρχειοθετούν όλες τις εντολές
που δίνουν πελάτες τους για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων,
και ιδίως να ηχογραφούν τις εντολές που δίδονται τηλεφωνικώς, καθώς και να
αποθηκεύουν τις εντολές που δίδονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μέσου,
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το διαδίκτυο. Η καταγραφή και αρχειοθέτηση
των πιο πάνω εντολών πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την αξιοπιστία,
την ακρίβεια και την πληρότητά των καταγεγραμμένων στοιχείων, τη δυνατότητα
ευχερούς αναπαραγωγής των καταγεγραμμένων στοιχείων εγγράφως ή σε
ηλεκτρονικό ή μαγνητικό μέσο, καθώς, επίσης, να επιτρέπει την ευχερή πρόσβαση
και έρευνα των καταγεγραμμένων στοιχείων και την ασφαλή αποθήκευσή τους. Τα
πρόσωπα που κατ` επάγγελμα διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών ή
εκτελούν συναλλαγές, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 1 στοιχείο 28 του Κανονισμού
(ΕΕ) 596/2014 υποχρεούνται να τηρούν για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, τουλάχιστον
σε ηχητική μορφή, τις τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφουν σύμφωνα με την
παράγραφο 1, προσδιορίζοντας επακριβώς την ταυτότητα του εντολέα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να διατάξει τη διατήρηση των
στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου για πρόσθετη περίοδο που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εφόσον διενεργείται έρευνα για κατάχρηση της αγοράς.
Τα πρόσωπα που κατ` επάγγελμα διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών ή
εκτελούν συναλλαγές, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 1 στοιχείο 28 του Κανονισμού
(ΕΕ) 596/2014 υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, καθώς και να απομαγνητοφωνούν και να θέτουν
στη διάθεσή της εγγράφως και σε ηχητική μορφή και στην έκταση που εκείνη θα
προσδιορίζει σε κάθε περίπτωση, τις τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφουν
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τα πρόσωπα που ηχογραφούν εντολές για την κατάρτιση συναλλαγών σε
χρηματοπιστωτικά μέσα οι οποίες δίνονται τηλεφωνικώς οφείλουν να ενημερώνουν
τους καλούντες, κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι η τηλεφωνική
συνομιλία καταγράφεται για λόγους προστασίας των συναλλαγών. Επίσης
οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνουν στη σύμβαση που συνάπτουν με
τους πελάτες τους σαφή όρο ότι όλες οι εντολές που διαβιβάζονται τηλεφωνικά
καταγράφονται και αρχειοθετούνται για λόγους προστασίας των συναλλαγών,
καθώς και ότι τίθενται, εφόσον τούτο ζητηθεί, στη διάθεση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που τα
πρόσωπα τα οποία κατ` επάγγελμα διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών ή
εκτελούν συναλλαγές είτε έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους είτε
έχουν παύσει τη λειτουργία τους καθ` οιονδήποτε τρόπο.
Τέλος, σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει έγγραφη επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από 3.000 μέχρι
500.000 ευρώ.
Σε αντιστοιχία με το άρθρο 23 παρ. 7 του νόμου 3340/2005 στην παράγραφο 7 του
άρθρου 19 προβλέπεται ότι προκειμένου περί παραβάσεως των διατάξεων του
παρόντος άρθρου από πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος ή
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από πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτά, αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων κατά
την παράγραφο 6 είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ενεργεί κατόπιν εισηγήσεως
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή και αυτοτελώς.
Με το άρθρο 20 μεταφέρεται εδώ το καταργούμενο άρθρο 26 παρ. 1 εδ. β και παρ. 2
του ν. 3340/2005, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται,
με την Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον παρόντα νόμο, ως προς θέματα που αφορούν τα
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, νοουμένου ότι οι διατάξεις του
παρόντος νόμου δεν θίγουν τις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
επί των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Επίσης, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εκ της ποινικής νομοθεσίας, όταν η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων της στο
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του νόμου αυτού, καθώς και στο πλαίσιο διοικητικών
ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται ειδικά με την άσκηση αυτών των
καθηκόντων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να τις χρησιμοποιεί για άλλους
σκοπούς ή να τις διαβιβάσει στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών ύστερα από ρητή
συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σε αντιστοιχία με την καταργούμενη υποχρέωση του άρθρου 13 παρ. 2 του νόμου
3340/2005 και την κυρωτική του άρθρου 23 του ίδιου νόμου, το άρθρο 21 παρ.1
προβλέπει ότι ο εκδότης οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον
προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014
κατάλογο των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που
έχουν στενούς δεσμούς με αυτά. Ο εκδότης ενημερώνει τον κατάλογο σε κάθε
περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιλαμβάνει και τον υποβάλλει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Με την παράγραφο 2 Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση ώστε με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να μπορούν να
προβλέπονται τα στοιχεία και οι όροι ενημέρωσης του καταλόγου της προηγούμενης
παραγράφου και ο τρόπος υποβολής του, ενώ προβλέπεται με την παράγραφο 3
επιβολή έγγραφης επίπληξης ή πρόστιμου ύψους από 3.000 μέχρι 500.000 ευρώ σε
περίπτωση παράβασης της παραγράφου 1..
Σύμφωνα με το άρθρο 22 ο εκδότης ή ένας συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων
εκπομπής ο οποίος έχει αναβάλλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας
δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 παρέχει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις έγγραφες εξηγήσεις και το σχετικό αρχείο σχετικά
με το πώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του
Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, μετά τη δημοσιοποίηση της εν λόγω πληροφορίας,
κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όπως προκύπτει ευθέως
από την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Κανονισμού, ο εκδότης ή ο συμμετέχων
στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ούτως ή άλλως υποχρεούται να ενημερώνει σε
κάθε περίπτωση την ΕΚ σχετικά με το γεγονός της αναβολής.
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Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της οδηγίας 2014/57/ΕΕ, το άρθρο 23 προβλέπει ότι οι
αρμόδιοι φορείς για την κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών,
δικαστικών υπαλλήλων και αστυνομικών οργάνων που συμμετέχουν σε ποινικές ή
άλλες διαδικασίες και έρευνες, μεριμνούν ώστε τα ανωτέρω πρόσωπα να λαμβάνουν
την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση που θα τα βοηθά να εντοπίζουν και να
ερευνούν τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις παράνομες συμπεριφορές του
παρόντος νόμου.
Τέλος με το άρθρο 24 η έναρξη ισχύος του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Παπαματθαίου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. Χαχής

Χ. Ταρνανίδου
Β. Πετρόπουλος
Π. Θεοδωροπούλου
Α. Λιβά
Μ. Μερσίνης
Γ. Γαρουφαλιά
X. Γκαβογιάννη
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