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ΜΕΡΟ Α’ 
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 Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με τισ διατάξεισ του Μζρουσ Α’ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου επικαιροποιείται το 

νομοκετικό πλαίςιο για τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ των ανωνφμων εταιρειϊν, με 

ειςθγμζνεσ κινθτζσ αξίεσ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ςτθν Ελλάδα. Η επικαιροποίθςθ αυτι 

αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ του πλαιςίου εταιρικισ διακυβζρνθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

μεταβολζσ ςτο νομοκετικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν δράςθ των εν λόγω 

εταιρειϊν ςε ενωςιακό επίπεδο, κατά το διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν ειςαγωγι του 

ν. 3016/2002 (Α’ 110) μζχρι και ςιμερα και τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν κεματικι τθσ 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. 

Ειδικότερα, με τισ νζεσ ρυκμίςεισ επιδιϊκεται θ προςαρμοςμζνθ ενίςχυςθ των δομϊν και 

διαδικαςιϊν εταιρικισ διακυβζρνθςθσ των ανωνφμων εταιρειϊν που υπόκεινται ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τουσ, κατά τρόπον ϊςτε αυτζσ αφενόσ, να ανταποκρίνονται ςτισ αυξθμζνεσ 

απαιτιςεισ που επιτάςςει θ ςφγχρονθ αγορά κεφαλαίου, και αφετζρου, να μθν κίγεται θ 

λειτουργικι και αποφαςιςτικι αυτονομία τθσ εταιρείασ, θ οποία διζπεται από τθν εταιρικι 

νομοκεςία κακϊσ και τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία τθσ κεφαλαιαγοράσ. Επιδιϊκεται επίςθσ θ 

διευκρίνιςθ ηθτθμάτων τα οποία ζχουν απαςχολιςει τόςο ςτθν πράξθ όςο και ςτθν κεωρία, 

όπωσ ενδεικτικά ο ρόλοσ των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

Τπό το πρίςμα αυτό ειςάγεται αναλυτικό πλζγμα διατάξεων που διζπει τθ λειτουργία του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου των ειςθγμζνων εταιρειϊν, κεςμοκετοφνται δφο νζεσ, πζραν τθσ 

επιτροπισ ελζγχου (που ειςιχκθ με το αρ. 44 του ν. 4449/2017, A’ 7), διακριτζσ επιτροπζσ 

του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, που ςτόχο ζχουν να διαςφαλίςουν τθν ςε βάκοσ επεξεργαςία 

από μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου κεμάτων τα οποία αφοροφν τισ 

αποδοχζσ και τθν ανάδειξθ υποψθφίων μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τα οποία 

υποβάλλονται ςτθ ςυνζχεια προσ ζγκριςθ από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, κακϊσ και τθν 

αποτελεςματικι και ορκολογικι ςυμμόρφωςθ τθσ εταιρείασ με το νομοκετικό πλαίςιο. 

Παράλλθλα, αναβακμίηονται ουςιωδϊσ οι απαιτοφμενεσ οργανωτικζσ δομζσ τθσ εταιρείασ. 

Οι τελευταίεσ, παρά ταφτα, διατθροφνται προςαρμοςμζνεσ ςτο μζγεκοσ και τθν 

πολυπλοκότθτα των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ, κατά τρόπο ϊςτε οι κεςπιηόμενεσ 

υποχρεϊςεισ να παραμζνουν αναλογικζσ, και επομζνωσ αποτελεςματικζσ. 
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τόχοσ είναι θ εμπζδωςθ ορκϊν και αποτελεςματικϊν πρακτικϊν διακυβζρνθςθσ από τισ  

ανϊνυμεσ εταιρείασ και θ ςυνακόλουκθ  ενίςχυςθ  τθσ εμπιςτοςφνθσ των μετόχων ι 

δυνθτικϊν μετόχων ςε αυτζσ. 

 Β. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ 

Επί του άρκρου 1  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 κακορίηεται ο ςκοπόσ των διατάξεων του Μζρουσ Α’ του 

προτεινόμενου ςχεδίου νόμου, ο οποίοσ ζγκειται ςτθν πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνων 

ρυκμίςεων αναφορικά με τθν διοίκθςθ και εςωτερικι οργάνωςθ τθν ανωνφμων εταιρειϊν, 

των οποίων οι κινθτζσ αξίεσ τελοφν ςε διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά που 

λειτουργεί ςτθν Ελλάδα (ι για τθν ειςαγωγι των οποίων προσ διαπραγμάτευςθ ςε 

ρυκμιηόμενθ αγορά που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα ζχει υποβλθκεί αίτθςθ). Διευκρινίηεται ότι 

οι διατάξεισ του Μζρουσ Α’ για τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ των εν λόγω εταιρειϊν  

εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά προσ τισ διατάξεισ του ν. 4548/2018 (Αϋ104), κακϊσ και ότι 

δεν κίγεται θ εφαρμογι των διατάξεων που διζπουν τθν ειςαγωγι κινθτϊν αξιϊν προσ 

διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ςτθν Ελλάδα. 

Επί του άρκρου 2 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 προςδιορίηεται το πεδίο εφαρμογισ των νζων διατάξεων 

του Μζρουσ Α ϋτου ςχεδίου νόμου. ε αυτό εμπίπτουν οι 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. Οι εν λόγω διατάξεισ 

δεν εφαρμόηονται, αφενόσ, 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 εάν 

υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ του καταςτατικό τθσ εταιρείασ, και αφετζρου, ςτθν Σράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ. Προκειμζνου να αποφευχκοφν επικαλφψεισ ι αντίκεςθ των νζων διατάξεων με 

υφιςτάμενεσ, οι οποίεσ ιδθ διζπουν το πλαίςιο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςυγκεκριμζνων 

κατθγοριϊν ανωνφμων εταιρειϊν υπαγόμενων ςε διαδικαςίεσ προλθπτικισ εποπτείασ, 

προβλζπεται επιφφλαξθ υπζρ των διατάξεων του ενωςιακοφ ι του εκνικοφ δικαίου, που 

διζπουν τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ ανωνφμων εταιρειϊν εποπτευομζνων είτε, ςτο πλαίςιο 

του Ενιαίου Εποπτικοφ Μθχανιςμοφ, από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα ι τθν Σράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ (όπωσ, για παράδειγμα, τα ςυςτθμικά ςθμαντικά πιςτωτικά ιδρφματα), είτε, 

από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο των λοιπϊν εποπτικϊν τθσ αρμοδιοτιτων (όπωσ, 

για παράδειγμα, οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ), είτε από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ( 

όπωσ, για παράδειγμα, οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν). Οι 

κατθγορίεσ αυτζσ εταιρειϊν διζπονται από ιδιαίτερα διεξοδικζσ και αυςτθρζσ διατάξεισ ςε 

ό,τι αφορά τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ και μάλιςτα ανεξάρτθτα από το εάν οι μετοχζσ ι 

άλλεσ κινθτζσ αξίεσ τουσ είναι ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά.  

Ομοίωσ προβλζπεται επιφφλαξθ υπζρ των κανονιςτικϊν πράξεων τθσ Σράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ (ενδεικτικά Πράξεισ Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Πράξεισ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ) οι οποίεσ εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των ειδικϊν 

διατάξεων του εκνικοφ δικαίου για τα εν λόγω κζματα.  
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Επί του άρκρου 3  

 Με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 παρζχονται οι αναγκαίοι οριςμοί για τθν εφρυκμθ και 

ομοιόμορφθ εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου, ςτο πρότυπο των ενωςιακϊν 

νομοκετθμάτων και των ςυναφϊν κανόνων εκνικοφ δικαίου, ςτο πλαίςιο ενςωμάτωςθσ 

των ωσ άνω. Η προςζγγιςθ που κατά κφριο λόγο ακολουκείται είναι θ παραπομπι ςε 

ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ του ιςχφοντοσ δικαίου (ενδεικτικά, ο οριςμόσ τθσ «ρυκμιηόμενθσ 

αγοράσ» ι του «πολυμεροφσ μθχανιςμοφ διαπραγμάτευςθσ») και θ χριςθ οριςμϊν που 

ζχουν ιδθ κακιερωκεί και εφαρμόηονται ςτο ιςχφον δίκαιο [ενδεικτικά, ο οριςμόσ των «μθ 

εκτελεςτικϊν μελϊν» αντλείται από το άρκρο 3 περίπτωςθ 8 του ν. 4261/2014 (Αϋ 107) ι ο 

οριςμόσ τθσ «επιχειρθματικισ ςχζςθσ» από το άρκρο 3 περίπτωςθ 16 του ν. 4557/2018 (Α’ 

139).   

Επί του άρκρου 4  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 ειςάγεται θ υποχρζωςθ των ανωνφμων εταιρειϊν να 

διακζτουν πολιτικι καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των μελϊν του διοικθτικοφ τουσ 

ςυμβουλίου, τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο, κατά τρόπο ϊςτε να 

προαςπίηεται θ ςυγκρότθςι του από πρόςωπα ικανά και κατάλλθλα να αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτζσ τουσ με τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο, ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ και τα 

επιχειρθματικά χαρακτθριςτικά τθσ εκάςτοτε εταιρείασ, τθ φφςθ, το εφροσ και τθν 

πολυπλοκότθτα των δραςτθριοτιτων τθσ. Η πρόβλεψθ αυτι τίκεται ςτο πρότυπο ςυναφϊν 

κατευκυντιριων γραμμϊν που ιςχφουν για τθν εςωτερικι διακυβζρνθςθ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, χωρίσ ωςτόςο να επιλζγεται θ προςζγγιςθ τθσ αυςτθρισ νομοκετικισ 

παρζμβαςθσ ςτθν ελευκερία τθσ διακυβζρνθςθσ των εν λόγω ανωνφμων εταιρειϊν, όπωσ 

ιςχφει για τα πιςτωτικά ιδρφματα. Τπό το πρίςμα αυτό κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ 

κατάρτιςθσ και εφαρμογισ πολιτικισ καταλλθλότθτασ, περιζχουςασ κατ’ ελάχιςτον τουσ 

κεματικοφσ άξονεσ που περιλαμβάνονται ςτθν διάταξθ. Με τον τρόπο αυτό, κακιερϊνεται 

μεν θ υποχρζωςθ για τισ εταιρείεσ να κακορίηουν τα κριτιρια βάςει των οποίων κα είναι 

επιλζξιμα τα μζλθ του διοικθτικοφ τουσ ςυμβουλίου, παρζχεται όμωσ θ ευελιξία ςε αυτζσ 

να διαμορφϊνουν τθν εν λόγω πολιτικι με βάςθ τα ειδικότερα κατά περίπτωςθ 

χαρακτθριςτικά τουσ αποφεφγοντασ τθν προςζγγιςθ “one size fits all”. Η πολιτικι 

καταλλθλότθτασ εγκρίνεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρείασ. 

Επί του άρκρου 5 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 ειςάγεται αναλυτικι πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνων 

αρμοδιοτιτων και πεδίων ευκφνθσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, πζραν όςων εν γζνει 

ορίηει ο εταιρικόσ νόμοσ. Μεταξφ αυτϊν υπάγονται θ υποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ και 

περιοδικισ αξιολόγθςθσ του πλαιςίου εταιρικισ διακυβζρνθςθσ τθσ εταιρείασ, κακϊσ 

επίςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου που 

εφαρμόηει. το πλαίςιο τθσ τελευταίασ, ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςτθν εκπλιρωςθ 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων, των οποίων εντοφτοισ θ απαρίκμθςθ είναι ενδεικτικοφ χαρακτιρα, 

κακϊσ παραμζνει ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ εταιρείασ ο κακοριςμόσ πρόςκετων, πζραν 

όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 5, ςτόχων ωσ ςυναξιολογοφμενων για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 

ελζγχου αυτισ από το διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο. 
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Επί του άρκρου 6 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 διατθρείται θ προβλεπόμενθ ιδθ με τον ν. 3016/2002 

διάκριςθ εκτελεςτικϊν, μθ εκτελεςτικϊν και ανεξαρτιτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου και ταυτόχρονα ενιςχφεται ο ρόλοσ των ανεξαρτιτων μθ 

εκτελεςτικϊν μελϊν, των οποίων ο ελάχιςτοσ αρικμόσ αυξάνεται από δφο ςε τρία. 

Ειςάγεται πρόβλεψθ ϊςτε, ςτισ ςυνεδριάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ εταιρείασ, με 

κζμα τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ υποβάλλονται 

ςτθ ςυνζχεια προσ ζγκριςθ από τθ γενικι ςυνζλευςθ ι ςτισ οποίεσ θ θμερθςία 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. Με τον τρόπο αυτό ιςχυροποιοφνται τα εχζγγυα ανεξαρτθςίασ και 

αντικειμενικότθτασ ςτθ λιψθ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικϊν αποφάςεων του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου. 

Επί του άρκρου 7 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 ειςάγονται οι ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ και αρμοδιότθτεσ που 

υπζχουν τα εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, προκειμζνου να αποςαφθνιςτεί 

-πζραν των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν του οριςμοφ τουσ και των κακθκόντων που ζχουν 

βάςει τθσ εταιρικισ νομοκεςίασ ωσ μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου- το ειδικότερο πεδίο 

ευκφνθσ τουσ. το πλαίςιο αυτό προβλζπεται θ υποχρζωςθ ενεργοφσ ςυμμετοχισ ςτθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ, με άξονα αναφοράσ τθν εξυπθρζτθςθ του 

εταιρικοφ ςυμφζροντοσ και ζχοντασ λάβει αναλογικά επαρκι πλθροφόρθςθ με βάςθ τισ 

ςυγκεκριμζνεσ εκάςτοτε ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ καλείται το διοικθτικό ςυμβοφλιο να 

λάβει μια απόφαςθ. Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, τα εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου ζχουν τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι των ςτρατθγικϊν που τίκενται από το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο και ςυηθτοφν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν εφαρμογι, τθν 

υλοποίθςθ και τθν καταλλθλότθτα των εν λόγω ςτρατθγικϊν με τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Επίςθσ προβλζπεται υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ εκ μζρουσ των 

εκτελεςτικϊν μελϊν, θ οποία αςκείται ςυλλογικά ι και ατομικά, προσ το διοικθτικό 

ςυμβοφλιο, τόςο όταν αυτό κρίνεται από ζνα ι και περιςςότερα μζλθ αναγκαίο, όςο κι 

όταν αυτό απαιτείται για τθν εκτίμθςθ μιασ κατάςταςθσ, τουσ κινδφνουσ και τισ εξελίξεισ 

που επθρεάηουν ι που ενδζχεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν Εταιρεία. τθν μεν πρϊτθ 

περίπτωςθ ειςάγεται δικαίωμα ενθμζρωςθσ, ςτθν δε δεφτερθ περίπτωςθ υποχρζωςθ 

ενθμζρωςθσ, υπό τθν ζννοια ότι, εφόςον αυτι δεν παρζχεται, ζκαςτο εκτελεςτικό μζλοσ 

του διοικθτικοφ ςυμβουλίου κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εκκζςει αιτιολογθμζνα προσ το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο, εφόςον ανακφψει ερϊτθμα, το ςκεπτικό υπό το οποίο εκτίμθςε ότι 

δεν ςυνζτρεξε κατάςταςθ, κίνδυνοσ ι εξζλιξθ που επθρεάηει, ι που ενδζχεται να 

επθρεάςει, ςθμαντικά τθν Εταιρεία. 

Επί του άρκρου 8 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 ειςάγονται οι ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ και αρμοδιότθτεσ που 

υπζχουν τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, προκειμζνου να 

αποςαφθνιςτεί -πζραν των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν του οριςμοφ τουσ και των 

κακθκόντων που ζχουν βάςει τθσ εταιρικισ νομοκεςίασ ωσ μζλθ του διοικθτικοφ 



5 
 

ςυμβουλίου-- το ειδικό πεδίο ευκφνθσ τουσ, το οποίο εν πολλοίσ μζχρι ςιμερα παρζμενε 

αόριςτο και αςαφζσ. το πλαίςιο αυτό προβλζπεται θ ενδεικτικι καταγραφι των 

ςθμαντικότερων αρμοδιοτιτων των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν, ενϊ επαφίεται ςτθν Εταιρεία θ 

πρόβλεψθ τυχόν πρόςκετων αρμοδιοτιτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται θ παρακολοφκθςθ και κριτικι 

εξζταςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Εταιρείασ και τθσ πορείασ υλοποίθςισ τθσ, θ παρακολοφκθςθ 

τθσ επίτευξθσ των ςτόχων αυτισ, θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ εποπτείασ των 

εκτελεςτικϊν μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ εξζταςθ των προτάςεων και τθσ 

πλθροφόρθςθσ που παρζχουν τα εκτελεςτικά μζλθ προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο και τα μθ 

εκτελεςτικά μζλθ, θ υπεφκυνθ άςκθςθ των ειδικότερων κακθκόντων που τουσ ανατίκενται 

(π.χ. θ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου), κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, τθσ διαςφάλιςθσ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ. 

Επί του άρκρου 9  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 προβλζπεται θ υποχρζωςθ, εφόςον ο Πρόεδροσ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου ορίηεται εκ των εκτελεςτικϊν μελϊν, να ορίηεται αντιπρόεδροσ εκ 

των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν. 

Επί του άρκρου 10 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 ενιςχφονται τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ των ανεξαρτιτων μθ 

εκτελεςτικϊν μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςε ςχζςθ με αυτά που προβλζπονταν ςτο 

άρκρο 4 του ν. 3016/2002. Ωσ εξάρτθςθ λογίηεται κατ’ αρχάσ θ ςωρευτικι ςυνδρομι (τόςο 

κατά τον οριςμό του μζλουσ, όςο και τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του) αφενόσ, τθσ κατοχισ 

του 0,5% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ και αφετζρου, μιασ ςχζςθσ εξάρτθςθσ 

οικονομικοφ, επιχειρθματικοφ, οικογενειακοφ ι άλλου είδουσ, θ οποία-κατ’ αποτζλεςμα- 

είναι δυνατόν να επθρεάςει τισ αποφάςεισ και τθν αντικειμενικι κρίςθ του μζλουσ. Όλωσ 

ενδεικτικά καταγράφονται οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ κεωρείται ότι υφίςταται 

ςχζςθ εξάρτθςθσ, χωρίσ εντοφτοισ αυτοφ να παρζπεται, ότι περιπτϊςεισ μθ υπαγόμενεσ ςε 

αυτζσ δεν δφναται να ςυνιςτοφν ςχζςθ εξάρτθςθσ επθρεάηουςα τισ αποφάςεισ και τθν 

αντικειμενικι κρίςθ του μζλουσ. Άλλωςτε, όπωσ παρατθρείται ςτθν φςταςθ τθσ Επιτροπισ 

2005/162 (ΕΕ τ. L52 ς. 51), δεν είναι δυνατόν να απαρικμθκοφν περιεκτικά όλεσ οι απειλζσ 

κατά τθσ ανεξαρτθςίασ των διοικθτικϊν ςτελεχϊν. Η διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ ι μθ ςχζςεων 

εξάρτθςθσ οφείλει, να αξιολογείται και να κρίνεται ανά περίπτωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθσ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ περίςταςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι κοινϊσ παρανομαςτισ 

των επαυξθμζνων περιπτϊςεων, όπου κατ’ αρχάσ κεωρείται ότι κα υφίςταται ςχζςθ 

εξάρτθςθσ, αποτελεί θ διαπίςτωςθ ςυγκεκριμζνθσ ιδιότθτασ ι δραςτθριότθτασ του μζλουσ 

ςτο παρόν ι/και ςε προςδιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα ςτο παρελκόν, ενϊ αποφεφγεται θ 

καταφυγι ςτθν χριςθ «τεκμθρίων ακαταλλθλότθτασ» (όπωσ, ενδεικτικά, το εάν τελεί ι όχι 

υπό δικαςτικι διερεφνθςθ το εν λόγω πρόςωπο), προκειμζνου να αποκλειςτεί το 

ενδεχόμενο καταχρθςτικισ χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν από πρόςωπα που τυχόν επιδιϊκουν να 

εγείρουν προβλιματα ςτθ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ.  

Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ είναι επιφορτιςμζνο με τθν περιοδικι (τουλάχιςτον 

ετιςια) επανεξζταςθ τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων ανεξαρτθςίασ, και, εφόςον 

διαπιςτωκεί ότι αυτζσ εξζλιπαν, εκκινεί τισ διαδικαςίεσ αντικατάςταςθσ του μζλουσ. 
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Κακορίηεται θ ακολουκθτζα διαδικαςία αντικατάςταςθσ, με ειδικότερθ μνεία για τθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία το ςχετικό διοικθτικό ςυμβοφλιο περιλαμβάνει περιςςότερα του 

ελάχιςτου υποχρεωτικοφ αρικμοφ ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ. Σα ανεξάρτθτα μθ 

εκτελεςτικά μζλθ δφνανται να υποβάλλουν, εφόςον το κρίνουν αναγκαίο, ατομικά ι 

ςυλλογικά, αναφορζσ και εκκζςεισ προσ τθν γενικι ςυνζλευςθ τθσ εταιρείασ, οι οποίεσ 

είναι διακριτζσ από αυτζσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

Επί του άρκρου 11  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ ςυγκρότθςθσ δφο νζων, πζραν 

τθσ επιτροπισ ελζγχου κατ’ άρκρο 44 του ν. 4449/2017, διακριτϊν επιτροπϊν του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Πρόκειται για τθν επιτροπι αποδοχϊν και τθν επιτροπι 

υποψθφιοτιτων, που ςτόχο ζχουν να διαςφαλίςουν τθν ςε βάκοσ επεξεργαςία από μθ 

εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου κεμάτων τα οποία αποτελοφν εςτίεσ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, όπωσ γίνεται εν γζνει αποδεκτό ότι ιςχφει ςτον τομζα των 

αποδοχϊν και τθσ ανάδειξθσ υποψθφίων μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, κακϊσ και 

τθν αποτελεςματικι και ορκολογικι ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρείασ με το ιςχφον νομοκετικό 

πλαίςιο. Οι επιτροπζσ αυτζσ δεν αποτελοφν όργανα τθσ εταιρείασ αλλά επικουροφν το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο με τθν υποβολι ειςθγιςεων προσ αυτό ςε ό,τι αφορά τθ λιψθ 

αποφάςεϊν του ςτισ εν λόγω κεματικζσ. Αμφότερεσ είναι τουλάχιςτον τριμελείσ, 

αποτελοφνται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, εκ των οποίων 

τουλάχιςτον δφο είναι ανεξάρτθτα. Κάκε επιτροπι διζπεται από τον οικείο αυτισ 

κανονιςμό λειτουργίασ. 

Επί του άρκρου 12 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ επιτροπισ αποδοχϊν, 

λαμβάνοντασ υπόψθ όςα ορίηονται ςτα άρκρα 109 ζωσ και 112 του ν. 4548/2018. Η 

κακιζρωςθ τθσ υποχρζωςθσ ςυγκρότθςθσ επιτροπισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου 

επιφορτιςμζνθσ με τθν επεξεργαςία ηθτθμάτων αποδοχϊν αναμζνεται ότι κα ςυνδράμει 

αποφαςιςτικά τα διοικθτικά ςυμβοφλια ςε ό,τι αφορά τθν αποτελεςματικι και ορκι 

εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του ν. 4548/2018.  

Επί του άρκρου 13 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ επιτροπισ 

υποψθφιοτιτων. Η κακιζρωςθ τθσ υποχρζωςθσ ςυγκρότθςθσ επιτροπισ υποψθφιοτιτων 

επιφορτιςμζνθσ με τον εντοπιςμό προςϊπων κατάλλθλων να για τθν απόκτθςθ τθσ 

ιδιότθτασ του μζλουσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςε ςυνδυαςμό με τθν πολιτικι 

καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία κα 

κακορίηει τα κριτιρια καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ, αναμζνεται ότι κα ςυμβάλει ςτθν 

ςτελζχωςθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των ειςθγμζνων εταιρειϊν με πρόςωπα που 

διακζτουν τα απαιτοφμενα εχζγγυα ικουσ, γνϊςεων και εμπειρίασ για τθν αποτελεςματικι 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ωσ μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τόςο ανάλογα με τθν 

ιδιότθτά τουσ ωσ εκτελεςτικϊν, μθ εκτελεςτικϊν και ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν 

όςο και με βάςθ τθν κατανομι των κακθκόντων τουσ.  

Επί του άρκρου 14 
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Με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 προβλζπεται το πλαίςιο οργανωτικϊν ρυκμίςεων, τισ 

οποίεσ οφείλει να εφαρμόηει θ Εταιρεία ςε ό,τι αφορά τθν εταιρικι τθσ διακυβζρνθςθ. Οι 

ρυκμίςεισ αυτζσ  είναι αναλογικζσ, κακϊσ διαμορφϊνονται λαμβάνοντασ υπόψθ το 

μζγεκοσ, τθ φφςθ, το εφροσ και τθν πολυπλοκότθτα των δραςτθριοτιτων τθσ. Οι τζςςερεισ 

πυλϊνεσ οργανωτικισ δομισ αποτελοφνται από επαρκζσ και αποτελεςματικό ςφςτθμα 

εςωτερικοφ ελζγχου, επαρκείσ και αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ για τθν πρόλθψθ, τον 

εντοπιςμό και τθν καταςτολι καταςτάςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, επαρκείσ και 

αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ επικοινωνίασ με τουσ μετόχουσ και κατάρτιςθ και 

εφαρμογι πολιτικισ αποδοχϊν ςυνειςφζρουςασ ςτθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι, ςτα 

μακροπρόκεςμα ςυμφζροντα και ςτθ βιωςιμότθτα τθσ Εταιρείασ. 

Επί του άρκρου 15 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 ενιςχφονται -ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα ςτον ν. 

3016/2002- οι υποχρεϊςεισ των εταιρειϊν ςε ό,τι αφορά τον κανονιςμό λειτουργίασ που 

πρζπει να διακζτουν. Ειδικότερα, προβλζπεται θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ να διακζτει 

αναλυτικό κανονιςμό λειτουργίασ, ο οποίοσ να καλφπτει κατ’ ελάχιςτο τισ περιπτϊςεισ που 

ορίηονται τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου. Παράλλθλα προβλζπεται ότι θ Εταιρεία 

οφείλει να προβεί ςε όλεσ τισ νόμιμεσ ενζργειεσ, με ςτόχο τθν κατάρτιςθ κανονιςμοφ 

λειτουργίασ των ςθμαντικϊν κυγατρικϊν τθσ. 

Επί του άρκρου 16 

Με τισ διατάξεισ  του άρκρου 16 κακορίηονται τα ηθτιματα οργανωτικισ διάρκρωςθσ τθσ 

μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ, θ οποία ςυνιςτά ανεξάρτθτθ οργανωτικι 

μονάδα εντόσ τθσ Εταιρείασ και θ οποία ςτόχο ζχει τθν παρακολοφκθςθ και βελτίωςθ των 

λειτουργιϊν τθσ Εταιρείασ και των πολιτικϊν τθσ, αναφορικά με το ςφςτθμα εςωτερικοφ 

ελζγχου αυτισ. Περαιτζρω ορίηεται ο τρόποσ οριςμοφ, και τα κωλφματα διοριςμοφ, των 

απαςχολοφμενων ςτθν μονάδα εςωτερικοφ ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

επικεφαλισ αυτισ. Η μεταβολι του προςϊπου του τελευταίου αποτελεί αντικείμενο 

ενθμζρωςθσ προσ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία πραγματοποίθςισ τθσ. Προβλζπονται ευρείεσ αρμοδιότθτεσ ελζγχου από τον 

επικεφαλισ τθσ μονάδασ, κακϊσ επίςθσ υποχρζωςθ του ιδίου περί υποβολισ, προσ τθν 

επιτροπι ελζγχου, ετιςιου προγράμματοσ ελζγχου και απαιτιςεων πόρων για τθν 

υλοποίθςι του. 

Επί του άρκρου 17 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 17 προβλζπονται, κατ’ ελάχιςτον, οι αρμοδιότθτεσ τθσ 

μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου, κακϊσ επίςθσ και θ υποχρζωςθ του επικεφαλισ τθσ να 

παρίςταται ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ των μετόχων. Ο επικεφαλισ τθσ μονάδασ παρζχει, 

χωρίσ προθγοφμενθ υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ ι ζγκριςθσ από οιοδιποτε όργανο τθσ 

Εταιρείασ, οποιαδιποτε πλθροφορία ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, 

ςυνεργάηεται με αυτιν και διευκολφνει με κάκε δυνατό τρόπο το ζργο τθσ.  

Επί του άρκρου 18 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 ορίηεται θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ για τθν εφαρμογι 

Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, καταρτιςμζνο από φορζα εγνωςμζνου κφρουσ. Ο φορζασ 

δφναται να είναι εκνικόσ ι αλλοδαπόσ και να αποτελεί είτε φορζα αυτορρφκμιςθσ είτε όχι 
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υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι διζπεται από νομοκεςία χϊρασ ανεπτυγμζνθσ ςτο 

χϊρο του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και τθσ κεφαλαιαγοράσ. Με τθν κακιζρωςθ τθσ 

διάταξθσ αυτισ, διατθρείται θ ελευκερία και θ ευελιξία των Εταιρειϊν να επιλζγουν τον 

Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που επικυμοφν να εφαρμόηουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τουσ, τθν μετοχικι τουσ ςφνκεςθ και τα κριτιρια που επιλζγουν, κατά 

περίπτωςθ, εφαρμόηοντασ τθν αρχι «ςυμμόρφωςθ ι αιτιολόγθςθ» εφόςον αποκλίνουν 

από ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ του και παρζχοντασ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτθ Διλωςθ 

Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4548/2018.  

Επί του άρκρου 19 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 κακορίηονται υποχρεϊςεισ διαφάνειασ και ζγκαιρθσ και 

πλιρουσ κατά το δυνατόν ενθμζρωςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, ενόψει τθσ εκλογισ 

μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί προςταςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ν. 4624/2019, Α’ 137). Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνεται 

θ αιτιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ επιλογισ εκάςτου υποψθφίου, αναλυτικό βιογραφικό 

ςθμείωμα εκάςτου υποψθφίου, ςτο οποίο να αναφζρεται ειδικά θ παροφςα 

δραςτθριότθτά του και θ τυχόν ςυμμετοχι του ςε διοικθτικό ςυμβοφλιο άλλων νομικϊν 

προςϊπων, ϊςτε να διαπιςτϊνεται θ επάρκεια του χρόνου του ςε ό,τι αφορά τθν 

εκπλιρωςθ των κακθκόντων του, κακϊσ και αιτιολόγθςθ τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων τθσ 

πολιτικισ καταλλθλότθτασ που εφαρμόηει θ Εταιρεία. Σο ιςχφον καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, 

κακϊσ και οι πρόςφατεσ τροποποιιςεισ του, τθροφνται αναρτθμζνα ςτον διαδικτυακό τόπο 

τθσ Εταιρείασ. 

Επί του άρκρου 20 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 προβλζπεται θ υποχρζωςθ τιρθςθσ μονάδασ 

εξυπθρζτθςθσ μετόχων, που ςτόχο ζχει τθν άμεςθ και ιςότιμθ πλθροφόρθςθ των μετόχων, 

κακϊσ επίςθσ τθν εξυπθρζτθςι τουσ ςυναφϊσ με τθν άςκθςθ των λοιπϊν δικαιωμάτων 

τουσ. Ειδικότερα κακορίηονται οι επιμζρουσ υποχρεϊςεισ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ επίςθσ οι 

αρμοδιότθτεσ τθσ μονάδασ. 

Επί του άρκρου 21 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου  21 προβλζπεται θ υποχρζωςθ τιρθςθσ μονάδασ εταιρικϊν 

ανακοινϊςεων, και οι αρμοδιότθτεσ αυτισ για παροχι ενθμζρωςθσ προσ τουσ μετόχουσ και 

το επενδυτικό κοινό, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Επί του άρκρου 22 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου  22 ειςάγεται θ υποχρζωςθ επιβεβαίωςθσ από ορκωτό 

ελεγκτι λογιςτι ι ελεγκτικι εταιρεία, ότι θ Εταιρεία διακζτει κανονιςμό λειτουργίασ 

ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 του παρόντοσ. 

Επί του άρκρου 23 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 23 ειςάγεται θ υποχρζωςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου να 

προβαίνει ςε εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ Εταιρείασ να διατθρθκεί ωσ ςυνεχιηόμενθ 

δραςτθριότθτα, κακϊσ επίςθσ και να επεξθγεί ςτθν ετιςια οικονομικι ζκκεςθ με ποιόν 

τρόπο 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 
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χρονικοφ διαςτιματοσ είναι θ αρμόηουςα. Επίςθσ οφείλει να δθλϊνει 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 επίςθσ να 

επιςθμαίνει τισ τυχόν επιφυλάξεισ ι υποκζςεισ ι παραδοχζσ που ζχει χρθςιμοποιιςει κατά 

τθν ωσ άνω εκτίμθςθ. 

Επί του άρκρου 24 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 κακορίηεται θ εποπτικι αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και τίκενται οι επαπειλοφμενεσ κυρϊςεισ για παραβάςεισ των διατάξεων 

των άρκρων 1 ζωσ 23. 

ΜΕΡΟ Β’ 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

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  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με τισ διατάξεισ των άρκρων 25 ζωσ 36 ενςωματϊνεται ςτθν ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία 

(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» (EE L 132/1, 20.5.2017). 

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. 

Σα άρκρα 27 ζωσ 32 του παρόντοσ ςχεδίου 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.  

Οι διατάξεισ των άρκρων 32 ζωσ 35 του παρόντοσ ςχεδίου νόμου καταλαμβάνουν 

α) κεςμικοφσ επενδυτζσ και διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, εφόςον θ Ελλάδα 

αποτελεί το κράτοσ μζλοσ καταγωγισ τουσ, και 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 
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Ελλάδα τα κεντρικά του γραφεία ι κατάςτθμα ςε περίπτωςθ που δεν ζχει κεντρικά γραφεία 

εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Οι προτεινόμενεσ διατάξεισ των άρκρων 25 ζωσ 36 ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ τθσ 

ιςχφουςασ τομεακισ νομοκεςίασ, εκνικισ ι ενωςιακισ, για τθ ρφκμιςθ ςυγκεκριμζνων 

κατθγοριϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν ι οντοτιτων. Όπου ο παρϊν νόμοσ κεςπίηει 

ειδικότερουσ κανόνεσ ι προςκζτει απαιτιςεισ ςε ςφγκριςθ με τθν λοιπι ιςχφουςα τομεακι 

νομοκεςία, οι διατάξεισ τθσ τελευταίασ εφαρμόηονται ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 

των άρκρων 25 ζωσ 36. 

Β. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ 

Επί του άρκρου 25 

το άρκρο 25 περιγράφεται το αντικείμενο των ρυκμίςεων που ειςάγονται και ορίηεται το 

πεδίο εφαρμογισ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου, οι διατάξεισ του οποίου 

εφαρμόηονται ςε 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, αλλά και 

ςε κεςμικοφσ επενδυτζσ και διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, εφόςον θ Ελλάδα 

αποτελεί το κράτοσ μζλοσ καταγωγισ τουσ, κακϊσ και ςε 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. 

Επί του άρκρου 26 

Σο άρκρο 26 κζτει τουσ οριςμοφσ που χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 25 

ζωσ 36.  

Επί του άρκρου 27 

το άρκρο 27 με το οποίο ενςωματϊνεται το άρκρο 3α τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828 

προβλζπεται το δικαίωμα των ειςθγμζνων εταιρειϊν να εξακριβϊνουν τα ςτοιχεία των 

μετόχων τουσ και κεςπίηεται θ υποχρζωςθ των διαμεςολαβθτϊν, να γνωςτοποιοφν ςτθν 

εταιρεία, κατόπιν αιτιματοσ τθσ ίδιασ ι τρίτου μζρουσ που ζχει οριςτεί από τθν εταιρεία, 

τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςτοιχεία ταυτότθτασ των μετόχων. Η εξακρίβωςθ των 

ςτοιχείων των μετόχων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άμεςθ επικοινωνία μεταξφ του 

μετόχου και τθσ εταιρείασ και ωσ εκ τοφτου είναι ουςιϊδθσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

άςκθςθσ των δικαιωμάτων των μετόχων, κακϊσ και για τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ.  

το πλαίςιο αυτό, οι διαμεςολαβθτζσ που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ ςε μετόχουσ ι ςε άλλουσ 

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, οφείλουν να 

διαςφαλίηουν και οι ίδιοι, ιδίωσ, με τισ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ, ότι οι διαμεςολαβθτζσ με 

τουσ οποίουσ ςυνεργάηονται ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ των άρκρων 27 ζωσ 30 του 

ςχεδίου νόμου. 
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Η Οδθγία υιοκετεί ζνα ουδζτερο προσ τα εκνικά ςυςτιματα ταυτοποίθςθσ δίκαιο, διότι δεν 

υπάρχουν ενιαία ςυςτιματα ταυτοποίθςθσ. τθν ελλθνικι νομοκεςία θ ταυτοποίθςθ 

προβλζπεται ςτουσ ν. 4548/2018 και 4569/2018 (Α’ 179), με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων 

των άρκρων 25 ζωσ 36 ωσ νεϊτερων και ειδικότερων, ιδίωσ ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ από 

τουσ αλλοδαποφσ διαμεςολαβθτζσ (περιλαμβανομζνων και αυτϊν των τρίτων χωρϊν), οι 

οποίοι υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ. 

Επιπλζον, τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα των μετόχων κα πρζπει να μποροφν να 

αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ, προκειμζνου να επιτρζπεται ςτθν εταιρεία να 

εξακριβϊνει τα ςτοιχεία των υπαρχόντων μετόχων για να επικοινωνεί άμεςα μαηί τουσ, με 

ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ 

τουσ ςτθν εταιρεία. Η εν λόγω επεξεργαςία γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

ςε ςχζςθ με τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν των άρκρων 25 ζωσ 36, θ εταιρεία και οι διαμεςολαβθτζσ κα 

πρζπει να ζχουν το δικαίωμα να αποκθκεφουν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα των 

μετόχων μζχρι τθν θμερομθνία κατά τθν οποία κα πλθροφορθκοφν ότι ζνα πρόςωπο 

ζπαψε να είναι μζτοχοσ και για μζγιςτθ περίοδο δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν ενθμζρωςι 

τουσ. Σα ανωτζρω ιςχφουν ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι θ εταιρεία και ο διαμεςολαβθτισ 

ενδζχεται να πρζπει να αποκθκεφουν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ατόμων που ζχουν 

πάψει να είναι μζτοχοι για άλλουσ ςκοποφσ. 

Επί του άρκρου 28  

Με το άρκρο 28, το οποίο ενςωματϊνει το άρκρο 3β τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828, ςκοπείται 

θ βελτίωςθ τθσ διαβίβαςθσ πλθροφοριϊν μζςω τθσ αλυςίδασ των διαμεςολαβθτϊν για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ ουςιαςτικισ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των μετόχων, δεδομζνου ότι αυτι 

εξαρτάται ςθμαντικά από τον τρόπο που μεταδίδονται οι πλθροφορίεσ εντόσ τθσ αλυςίδασ 

διαμεςολαβθτϊν, ιδίωσ δε όταν αυτό ςυμβαίνει διαςυνοριακά.  

Επί του άρκρου 29 

Με το άρκρο 29 ενςωματϊνεται το άρκρο 3γ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828 για τθ 

διευκόλυνςθ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των μετόχων, ιδίωσ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ. Οι 

διαμεςολαβθτζσ ζχουν υποχρζωςθ να διευκολφνουν τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων των 

μετόχων, είτε όταν οι μζτοχοι αςκοφν τα δικαιϊματα αυτά αυτοπροςϊπωσ είτε όταν 

διορίηουν κάποιον τρίτο για τον ςκοπό αυτό. Οι μζτοχοι δφνανται να ορίςουν τον 

διαμεςολαβθτι για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ για λογαριαςμό τουσ, οπότε ο 

διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να αςκεί τα δικαιϊματα αυτά κατόπιν ρθτισ εξουςιοδότθςθσ 

και ςφμφωνα με τισ ρθτζσ οδθγίεσ των μετόχων και προσ όφελόσ τουσ. Οι μζτοχοι πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν αν οι ψιφοι τουσ ζχουν λθφκεί ορκά υπόψθ, ιδίωσ ςε 

περίπτωςθ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ μετά το πζρασ τθσ οποίασ κα πρζπει να παρζχεται 

επιβεβαίωςθ παραλαβισ των ψιφων. Επιπλζον, κάκε μζτοχοσ που ψθφίηει ςε γενικι 

ςυνζλευςθ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον τθ δυνατότθτα να εξακριβϊςει μετά τθ γενικι 

ςυνζλευςθ αν θ ψιφοσ του καταγράφθκε και καταμετρικθκε ζγκυρα από τθν εταιρεία. 

Επί του άρκρου 30 

Με το άρκρο 30, το οποίο ενςωματϊνει το άρκρο 3δ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828,  

κεςπίηεται υψθλόσ βακμόσ διαφάνειασ όςον αφορά τισ χρεϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
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των τιμϊν και των τελϊν, για τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν οι διαμεςολαβθτζσ για τθν 

προϊκθςθ των επενδφςεων ςε μετοχζσ και τθ διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων 

που ςυνδζονται με μετοχζσ. Συχόν διαφορζσ ςτισ χρεϊςεισ που επιβάλλονται ςε 

περιπτϊςεισ εγχϊριασ και διαςυνοριακισ άςκθςθσ δικαιωμάτων των μετόχων, αυτζσ 

επιτρζπονται μόνον εφόςον αιτιολογοφνται δεόντωσ και ανταποκρίνονται ςτισ διαφορζσ ωσ 

προσ τα πραγματικά ζξοδα που προκφπτουν για τθν παροχι υπθρεςιϊν από τουσ 

διαμεςολαβθτζσ. 

Επί του άρκρου 31 

Με το άρκρο 31 ενςωματϊνεται το άρκρο 3ε τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828 ωσ προσ τουσ 

διαμεςολαβθτζσ τρίτθσ χϊρασ. Ορίηεται ειδικότερα ότι τα άρκρα 27 ζωσ 30 εφαρμόηονται 

επίςθσ και ςε διαμεςολαβθτζσ που δεν ζχουν τθν καταςτατικι ι τθν πραγματικι τουσ ζδρα 

ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όταν παρζχουν τισ υπθρεςίεσ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 25 παράγραφοσ 4 του Α Κεφαλαίου  του μζρουσ Β’. 

Η αλυςίδα των διαμεςολαβθτϊν μπορεί να περιλαμβάνει διαμεςολαβθτζσ οι οποίοι δεν 

ζχουν καταςτατικι ζδρα ι κεντρικά γραφεία ςτθν Ζνωςθ. Ωςτόςο οι δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιοφν οι εν λόγω διαμεςολαβθτζσ τρίτων χωρϊν κα μποροφςαν να ζχουν 

αντίκτυπο ςτθ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθν εταιρικι 

διακυβζρνθςθ ςτθν Ζνωςθ. Επιπρόςκετα, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι που 

επιδιϊκει θ Οδθγία, είναι αναγκαίο να εξαςφαλιςτεί ότι οι πλθροφορίεσ διαβιβάηονται 

κατά μικοσ όλθσ τθσ αλυςίδασ των διαμεςολαβθτϊν. Εάν οι διαμεςολαβθτζσ τρίτων χωρϊν 

δεν υπόκειντο ςτθν Οδθγία υπό ενςωμάτωςθ ςτο εκνικό δίκαιο με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 25 ζωσ 36 και δεν είχαν τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ των διαμεςολαβθτϊν τθσ 

Ζνωςθσ όςον αφορά τθ διαβίβαςθ πλθροφοριϊν, κα υπιρχε κίνδυνοσ διακοπισ τθσ ροισ 

πλθροφοριϊν. υνεπϊσ, οι διαμεςολαβθτζσ τρίτων χωρϊν οι οποίοι παρζχουν υπθρεςίεσ 

που ςυνδζονται με μετοχζσ εταιρειϊν, οι οποίεσ διατθροφν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα 

ςτθν Ζνωςθ και οι μετοχζσ των οποίων είναι ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςε 

οργανωμζνθ αγορά εγκατεςτθμζνθ ι λειτουργοφςα ςτθν Ζνωςθ κα πρζπει να υπόκεινται 

ςε κανόνεσ ςχετικά με τθν εξακρίβωςθ των ςτοιχείων των μετόχων, τθ διαβίβαςθ 

πλθροφοριϊν, τθ διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των μετόχων, τθ διαφάνεια 

και τθν απαγόρευςθ διακρίςεων όςον αφορά τα ζξοδα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 

αποτελεςματικι εφαρμογι των διατάξεων ςχετικά με τισ μετοχζσ που κατζχονται μζςω των 

εν λόγω διαμεςολαβθτϊν.  

Επί του άρκρου 32 

το άρκρο 32, με το οποίο ενςωματϊνεται το άρκρο 3η τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828 

ορίηονται οι υποχρεϊςεισ των κεςμικϊν επενδυτϊν, κακϊσ και των διαχειριςτϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ ενεργοφ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτισ 

εταιρείεσ. Οι κεςμικοί επενδυτζσ και οι διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων κα πρζπει να 

αναπτφξουν και να ανακοινϊςουν δθμόςια μια πολιτικι για τθν ενεργό ςυμμετοχι των 

μετόχων, είτε να εξθγιςουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ επζλεξαν να μθν το πράξουν. Η 

παράγραφοσ 1 του άρκρου 32 αναφζρει τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να περιλαμβάνονται 

ςτθν εν λόγω πολιτικι. τθν παράγραφο 2 του άρκρου 32 κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ των 

κεςμικϊν επενδυτϊν και διαχειριςτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων για δθμόςια γνωςτοποίθςθ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τουσ για τθν ενεργό ςυμμετοχι, και 
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ιδιαίτερα για το περιεχόμενο τθσ ψιφου τουσ ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ των εταιρειϊν ςτο 

μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν.  

Ωςτόςο, με ςτόχο τθ μείωςθ του πικανοφ διοικθτικοφ κόςτουσ, οι κεςμικοί επενδυτζσ και 

οι διαχειριςτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αποφαςίςουν να μθν δθμοςιοποιιςουν κάκε δοκείςα ψιφο, εάν θ ψιφοσ κεωρείται μθ 

ςθμαντικι, εξαιτίασ του αντικειμζνου τθσ ψθφοφορίασ ι του μεγζκουσ τθσ ςυμμετοχισ 

ςτθν εταιρεία. τισ μθ ςθμαντικζσ αυτζσ ψιφουσ μπορεί να ςυμπεριλαμβάνονται ψιφοι για 

αμιγϊσ διαδικαςτικά κζματα ι ψιφοι που δίδονται ςε εταιρείεσ ςτισ οποίεσ ο επενδυτισ 

κατζχει πολφ μικρό μερίδιο ςυγκριτικά με τισ ςυμμετοχζσ του επενδυτι ςε άλλεσ εταιρείεσ 

ςτισ οποίεσ γίνονται οι επενδφςεισ. Οι κεςμικοί επενδυτζσ και οι διαχειριςτζσ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων κα πρζπει να κακορίηουν τα δικά τουσ κριτιρια ςχετικά με το ποιεσ ψιφοι δεν 

είναι ςθμαντικζσ εξαιτίασ του αντικειμζνου τθσ ψθφοφορίασ ι του μεγζκουσ τθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν εταιρεία και να τα εφαρμόηουν με ςυνζπεια. Η πολιτικι ενεργοφ 

ςυμμετοχισ ι οι λόγοι για τουσ οποίεσ δεν ζχει κεςπιςτεί πολιτικι ενεργοφ ςυμμετοχισ, 

κακϊσ και οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 32, κα πρζπει 

να δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο. Η δθμόςια αυτι γνωςτοποίθςθ ςτο πλαίςιο επίτευξθσ 

μεγαλφτερθσ διαφάνειασ ζχει ωσ ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των επενδυτϊν, τθ 

βελτιςτοποίθςθ των επενδυτικϊν αποφάςεων που λαμβάνουν οι τελικοί δικαιοφχοι, τθ 

διευκόλυνςθ διαλόγου μεταξφ των εταιρειϊν και των μετόχων τουσ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ 

ενεργοφσ ςυμμετοχισ των μετόχων, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ ζναντι των 

ενδιαφερόμενων μερϊν και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

Επί του άρκρου 33 

το άρκρο 33, με το οποίο ενςωματϊνεται το άρκρο 3θ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828, 

ειςάγεται θ μεςομακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ ωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν 

υπεφκυνθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Ειδικότερα, ςτθν παράγραφο 1 

προβλζπεται θ υποχρζωςθ των κεςμικϊν επενδυτϊν να γνωςτοποιοφν ετθςίωσ ςτο κοινό 

τον τρόπο, με τον οποίο τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ςτρατθγικισ επενδφςεων ςε μετοχζσ, τθν 

οποία εφαρμόηουν, ςυνάδουν με το προφίλ και τθ διάρκεια των υποχρεϊςεων τουσ, κακϊσ 

και τον τρόπο, με τον οποίο ςυμβάλλουν ςτθν μεςομακροπρόκεςμθ απόδοςθ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τουσ. Η παράγραφοσ 2 ορίηει το περιεχόμενο των ςυμφωνιϊν 

μεταξφ κεςμικϊν επενδυτϊν και διαχειριςτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, το οποίο πρζπει να 

γνωςτοποιείται ςτο κοινό από τουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ. Η γνωςτοποίθςθ αυτι κα 

ςυμβάλει ςτθ ςωςτι ευκυγράμμιςθ των ςυμφερόντων των τελικϊν δικαιοφχων των 

κεςμικϊν επενδυτϊν, των διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων και των εταιρειϊν ςτισ 

οποίεσ γίνονται επενδφςεισ και, ενδεχομζνωσ, ςτθν ανάπτυξθ περιςςότερο 

μακροπρόκεςμων επενδυτικϊν ςτρατθγικϊν και ςχζςεων με τισ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ 

γίνονται επενδφςεισ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν ενεργό ςυμμετοχι των μετόχων.  

Επί του άρκρου 34 

Με το άρκρο 34, με το οποίο ενςωματϊνεται το άρκρο 3κ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828, 

κακορίηεται θ υποχρζωςθ των διαχειριςτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων να παρζχουν 

πλθροφορίεσ ςτον κεςμικό επενδυτι προκειμζνου να του επιτρζπουν να αξιολογιςει εάν 

και με ποιόν τρόπο ο διαχειριςτισ ενεργεί με γνϊμονα τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ 

των μακροπρόκεςμων ςυμφερόντων του επενδυτι και κατά πόςον ακολουκεί ςτρατθγικι 
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που κακιςτά δυνατι τθν ενεργό ςυμμετοχι των μετόχων κατά τρόπο αποτελεςματικό. 

Ειδικότερα, για τουσ μικρότερουσ και λιγότερο ειδικευμζνουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ είναι 

κεμελιϊδθσ θ κεςμοκζτθςθ μιασ ελάχιςτθσ ςειρά νομικϊν απαιτιςεων προκειμζνου να 

είναι ςε κζςθ να προβαίνουν ςε ορκζσ εκτιμιςεισ και να απαιτοφν από το διαχειριςτι να 

λογοδοτιςει. Ωσ εκ τοφτου ςτθν παράγραφο 1 διευκρινίηεται, ότι οι διαχειριςτζσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων απαιτείται να γνωςτοποιοφν ςτουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ τον 

τρόπο με τον οποίο θ επενδυτικι ςτρατθγικι τουσ και θ εφαρμογι τθσ ςυμβάλλουν ςτθ 

μεςομακροπρόκεςμθ απόδοςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του κεςμικοφ επενδυτι ι του 

ταμείου. Η εν λόγω γνωςτοποίθςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν υποβολι εκκζςεων 

ςχετικά με τουσ βαςικοφσ ουςιϊδεισ μεςομακροπρόκεςμουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με 

τισ επενδφςεισ χαρτοφυλακίου, περιλαμβανομζνων ηθτθμάτων εταιρικισ διακυβζρνθςθσ 

κακϊσ και άλλων μεςομακροπρόκεςμων κινδφνων. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι καίριασ 

ςθμαςίασ προκειμζνου να μπορεί ο κεςμικόσ επενδυτισ να εκτιμιςει κατά πόςον ο 

διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων πραγματοποιεί μεςομακροπρόκεςμθ ανάλυςθ 

μετοχϊν και του χαρτοφυλακίου, θ οποία αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των μετόχων κατά τρόπο αποτελεςματικό.  

Δεδομζνου ότι οι μεςομακροπρόκεςμοι αυτοί κίνδυνοι επθρεάηουν τισ αποδόςεισ των 

επενδυτϊν, θ αποτελεςματικότερθ ενςωμάτωςθ των εν λόγω ηθτθμάτων ςτισ επενδυτικζσ 

διαδικαςίεσ κα μποροφςε να ζχει αποφαςιςτικι ςθμαςία για τουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ. Σο 

επίπεδο τθσ ςυχνότθτασ εναλλαγισ του χαρτοφυλακίου αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ του 

κατά πόςον οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηει ο διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

ςυμφωνοφν πλιρωσ με τθν προςδιοριςμζνθ ςτρατθγικι και τα ςυμφζροντα του κεςμικοφ 

επενδυτι, και δείχνει αν ο διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων κατζχει τισ μετοχζσ για 

χρονικό διάςτθμα που επιτρζπει τθν ενεργό ςυμμετοχι με αποδοτικό τρόπο. Η αυξθμζνθ 

εναλλαγι χαρτοφυλακίου μπορεί να αποτελεί ζνδειξθ ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ 

επενδυτικζσ αποφάςεισ και ςυγκυριακισ ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ δεν είναι πικανόν να 

εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντα των κεςμικϊν επενδυτϊν μακροπρόκεςμα, ιδίωσ δεδομζνου 

ότι οι αυξιςεισ τθσ ςυχνότθτασ εναλλαγισ αυξάνουν τα ζξοδα που επωμίηεται ο επενδυτισ 

και μπορεί να επθρεάςουν τουσ ςυςτθματικοφσ κινδφνουσ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, μια μθ αναμενόμενθ χαμθλι ςυχνότθτα εναλλαγισ μπορεί να 

αποτελεί ζνδειξθ ζλλειψθσ προςοχισ ςτθ διαχείριςθ κινδφνου ι μια εκτροπι προσ μια πιο 

πακθτικι επενδυτικι προςζγγιςθ. Ο δανειςμόσ κινθτϊν αξιϊν, ςτο πλαίςιο του οποίου οι 

μετοχζσ των επενδυτϊν ςτθν πραγματικότθτα πωλοφνται υπό τθν προχπόκεςθ 

δικαιϊματοσ επαναγοράσ, μπορεί να προκαλζςει διαφωνίεσ ςτο πεδίο τθσ ενεργοφ 

ςυμμετοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ψθφοφορία ςε γενικι 

ςυνζλευςθ. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι ςθμαντικό ο διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων να 

ενθμερϊνει ςχετικά με τθν πολιτικι του όςον αφορά τον δανειςμό κινθτϊν αξιϊν και τον 

τρόπο εφαρμογισ τθσ για τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτισ 

οποίεσ προβαίνει, ιδίωσ κατά τθ γενικι ςυνζλευςθ των εταιρειϊν ςτισ οποίεσ γίνονται οι 

επενδφςεισ. Ο διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων κα πρζπει επίςθσ να ενθμερϊνει τον 

κεςμικό επενδυτι εάν και, εφόςον τοφτο ςυμβαίνει, πϊσ λαμβάνει επενδυτικζσ αποφάςεισ 

βάςει αξιολόγθςθσ ςχετικά με τθ μεςομακροπρόκεςμθ απόδοςι τθσ εταιρείασ ςτθν οποία 

γίνονται οι επενδφςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθ χρθματοοικονομικισ τθσ απόδοςθσ. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ για να καταδειχκεί κατά πόςον ο 
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διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων υιοκετεί ενεργι προςζγγιςθ, με μακροπρόκεςμο 

προςανατολιςμό, για τθ διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και λαμβάνει υπόψθ 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα κακϊσ και ηθτιματα διακυβζρνθςθσ. Ο 

διαχειριςτισ περιουςιακϊν ςτοιχείων κα πρζπει να παρζχει ορκζσ πλθροφορίεσ ςτον 

κεςμικό επενδυτι ςχετικά με το κατά πόςον ζχουν προκφψει περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων ςε ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και, εάν ναι, ποιεσ και 

πϊσ τισ αντιμετϊπιςε.  

Για παράδειγμα, καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μπορεί να μθν επιτρζπουν καν 

ςτον διαχειριςτι περιουςιακϊν ςτοιχείων να προβεί ςε κάποια ενζργεια. Όλεσ αυτζσ οι 

καταςτάςεισ κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτον κεςμικό επενδυτι. τθν παράγραφο 3 

ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που τα περιουςιακά ςτοιχεία ενόσ κεςμικοφ επενδυτι 

αποτελοφν αντικείμενο όχι ατομικισ αλλά κοινισ διαχείριςθσ μαηί με περιουςιακά ςτοιχεία 

άλλων επενδυτϊν και μζςω ενόσ ταμείου, κα πρζπει να παρζχονται πλθροφορίεσ και ςε 

άλλουσ επενδυτζσ, τουλάχιςτον κατόπιν αιτιματόσ τουσ, προκειμζνου να υπάρχει θ 

δυνατότθτα όλοι οι άλλοι επενδυτζσ του ίδιου ταμείου να λάβουν τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ, 

εφόςον το επικυμοφν.  

Επί του άρκρου 35 

Με το άρκρο 35 ενςωματϊνεται το άρκρο 3ι τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828. Ειδικότερα, ςτθν 

παράγραφο 1 ορίηεται ότι 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. 

τθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι οι πλθρεξοφςιοι ςφμβουλοι γνωςτοποιοφν δθμοςίωσ, 

προκειμζνου να ενθμερϊνουν τουσ πελάτεσ τουσ για τθν ακρίβεια και τθν αξιοπιςτία των 

δραςτθριοτιτων τουσ, ςε ετιςια βάςθ, ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθ 

διαμόρφωςθ των ερευνθτικϊν και ςυμβουλευτικϊν δραςτθριοτιτων τουσ και των ςχετικϊν 

με τισ ψιφουσ ςυςτάςεϊν τουσ. Ειδικότερα, κεςπίηεται υποχρζωςθ δθμόςιασ 

γνωςτοποίθςθσ από τουσ πλθρεξουςίουσ ςυμβοφλουσ τουλάχιςτον του ςυνόλου των 

ακόλουκων πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ: 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 
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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. 

τθν παράγραφο 3 ειςάγεται υποχρζωςθ των πλθρεξουςίων ςυμβοφλων να εντοπίηουν και 

γνωςτοποιοφν χωρίσ κακυςτεριςεισ ςτουσ πελάτεσ τουσ οποιαδιποτε υφιςτάμενθ ι 

ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 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. 

Δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ τουσ, οι πλθρεξοφςιοι ςφμβουλοι κα πρζπει να υπόκεινται ςε 

απαιτιςεισ διαφάνειασ. Οι πλθρεξοφςιοι ςφμβουλοι που υπόκεινται ςε κϊδικα 

δεοντολογίασ ενθμερϊνουν ουςιαςτικά ςχετικά με τθν εφαρμογι του εν λόγω κϊδικα 

δεοντολογίασ. Θα πρζπει να γνωςτοποιοφν επίςθσ οριςμζνεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τθ διαμόρφωςθ τθσ ζρευνασ, των ςυμβουλϊν και των ςχετικϊν με τισ ψιφουσ 

ςυςτάςεϊν τουσ και ςχετικά με οποιαδιποτε πραγματικι ι ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επιχειρθματικι ςχζςθ δφναται να επθρεάςει τθ διαμόρφωςθ τθσ ζρευνασ, 

των ςυμβουλϊν και των ςχετικϊν με τισ ψιφουσ ςυςτάςεϊν τουσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

κα πρζπει να παραμζνουν διακζςιμεσ δθμόςια για περίοδο τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

προκειμζνου οι κεςμικοί επενδυτζσ να μποροφν να επιλζγουν τισ υπθρεςίεσ πλθρεξοφςιων 

ςυμβοφλων λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιδόςεισ τουσ ςτο παρελκόν. 

Η παράγραφοσ 4 αναφζρει ότι το άρκρο 35 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. Προκειμζνου να διαςφαλίηονται ιςότιμοι όροι 

ανταγωνιςμοφ μεταξφ των πλθρεξοφςιων ςυμβοφλων τθσ Ζνωςθσ και των πλθρεξοφςιων 

ςυμβοφλων τρίτων χωρϊν, οι ςχετικζσ διατάξεισ κα πρζπει επίςθσ να εφαρμόηονται ςε 

πλθρεξοφςιουσ ςυμβοφλουσ τρίτων χωρϊν που αςκοφν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ μζςω 

οργανιςμοφ ςτθν Ζνωςθ, ανεξάρτθτα από τθ μορφι του εν λόγω οργανιςμοφ. 

Επί του άρκρου 36 

το άρκρο 36, με το οποίο ενςωματϊνεται το άρκρο 14β τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/828, 

προβλζπονται τα μζτρα και οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ που δφναται να επιβάλλει θ Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ, ωσ εποπτικι αρχι, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ των άρθρων 25 έως 36. Η παράγραφοσ 2 ορίηει τισ 

περιςτάςεισ που λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψθ κατά τον κακοριςμό και τθν επιμζτρθςθ 

των κυρϊςεων και μζτρων. τθν παράγραφο 3 αναφζρονται οι παράγοντεσ που 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν επιμζτρθςθ του προςτίμου, όπωσ θ βαρφτθτα τθσ 

παράβαςθσ, ο κίνδυνοσ πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτα ςυμφζροντα των επενδυτϊν και των 
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μετόχων μειοψθφίασ, βακμόσ τθσ υπαιτιότθτασ, θ λιψθ μζτρων από τον παραβάτθ για τθν 

άρςθ τθσ παράβαςθσ ςτο μζλλον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

«Οργανιςμοί Εναλλακτικών Επενδφςεων (Ο.Ε.Ε.) με μορφι αμοιβαίου κεφαλαίου» 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον ν. 4209/2013 (Α’ 253) ενςωματϊκθκε ςτθν ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία 

2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 

174/1.7.2011) ςχετικά με τουσ Διαχειριςτζσ Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (ΔΟΕΕ). 

Με τον νόμο αυτόν διαμορφϊκθκε ζνα εναρμονιςμζνο ρυκμιςτικό και εποπτικό πλαίςιο 

για τισ δραςτθριότθτεσ των ΔΟΕΕ, τθν προςταςία των επενδυτϊν μζςω των κανόνων 

διαφάνειασ και των λειτουργικϊν και οργανωτικϊν απαιτιςεων που πρζπει πλζον να 

τθροφν οι ΔΟΕΕ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ του διαχωριςμοφ των λειτουργιϊν φφλαξθσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων μζςω του κεματοφφλακα. τα άρκρα 37 ζωσ 56 προβλζπονται οι 

ειδικοί όροι για τθν αδειοδότθςθ και λειτουργία των Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν 

Επενδφςεων που μποροφν να διαχειρίηονται οι ΔΟΕΕ, πζραν των ιδθ υφιςτάμενων, ιδίωσ 

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων  Επιχειρθματικϊν υμμετοχϊν Κλειςτοφ Σφπου (ΑΚΕ) και των 

Εταιρειϊν Κεφαλαίου Επιχειρθματικϊν υμμετοχϊν (ΕΚΕ), των Ανωνφμων Εταιριϊν 

Επενδφςεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και των Ανωνφμων Εταιρειϊν Επενδφςεων Ακίνθτθσ 

Περιουςίασ (ΑΕΕΑΠ).  

Όπωσ επιςθμαίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, αλλά και υποςτθρικτικοί κεςμοί, όπωσ το 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο υςτθμικοφ Κινδφνου (European Systemic Risk Board-ESRB) και το 

υμβοφλιο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (Financial Stability Board-FSB), θ μθ τραπεηικι 

χρθματοδότθςθ δφναται να ζχει πλεονεκτιματα ωσ εναλλακτικι πθγι χρθματοδότθςθσ με 

ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

και ςτακερότθτασ του χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτό, 

όπωσ επιςθμαίνεται, ςιμερα επιτυγχάνεται με τθν ςυμμετοχι των ΟΕΕ, μεταξφ άλλων, ςτθν 

αγορά κεφαλαίου δθλαδι ςτισ εκδόςεισ μετοχϊν ι εταιρικϊν ομολόγων, ειςθγμζνων ι μθ 

και ακινιτων., εισ 

τόχοσ του νομοςχεδίου, ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ, είναι θ ςφςταςθ και λειτουργία ΟΕΕ ςτθν 

Ελλάδα με τθ μορφι αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα πρότυπα και άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ 

ΕΕ. 

Ειδικότερα, ςε ςυνζχεια των υφιςταμζνων ρυκμίςεων του ν. 4209/2013 για τουσ 

διαχειριςτζσ ΟΕΕ τα άρκρα 37 ζωσ 56 ρυκμίηουν εν γζνει τουσ ΟΕΕ, ωσ προσ τα κζματα 

ςφςταςθσ και λειτουργίασ και διάκεςι τουσ. θ ι μθ ειςθγμζνων, και ακινιτων. 

Β. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ 

Επί του άρκρου 37 

Σο άρκρο 37 ορίηει ςτθν παράγραφο 1 ότι ο Οργανιςμόσ Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (ΟΕΕ) 

του άρκρου 4 παρ. 1 περ. (α) του ν. 4209/2013 με κράτοσ μζλοσ καταγωγισ τθν Ελλάδα 
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ςυςτινεται με μορφι αμοιβαίου κεφαλαίου, ςφμφωνα με τισ επιμζρουσ διατάξεισ του 

ςχεδίου. Ωσ ΟΕΕ ορίηεται ςτο άρκρο 4 παρ. 1 περ. (α) του ν. 4209/2013,οποιοςδιποτε 

οργανιςμόσ ςυλλογικϊν επενδφςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν επενδυτικϊν του 

τμθμάτων, ο οποίοσ: αα) ςυγκεντρϊνει κεφάλαια από επενδυτζσ με ςκοπό τθν επζνδυςι 

τουσ ςφμφωνα με κακοριςμζνθ πολιτικι προσ όφελοσ των εν λόγω επενδυτϊν και ββ) δεν 

χρειάηεται άδεια ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) ι το άρκρο 5 τθσ 

Οδθγίασ 2009/65/ΕΚ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα νομοκετικι ρφκμιςθ των ΟΕΕ με μορφι αμοιβαίου 

κεφαλαίου δεν κίγει τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 2992/2002 (Aϋ 52) και των άρκρων 1-

20 του ν. 2778/1999 (Αϋ 295), με τισ οποίεσ ρυκμίηονται τα αμοιβαία κεφάλαια 

επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν και τα αμοιβαία κεφάλαια ςε ακίνθτθ περιουςία αντίςτοιχα, 

ωσ προσ τα οποία εξακολουκοφν να ιςχφουν οι εν λόγω διατάξεισ που τα διζπουν.  

τθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι ο ΟΕΕ είναι ομάδα περιουςίασ που αποτελεί αντικείμενο 

διαχείριςθσ προσ όφελοσ των μεριδιοφχων και μπορεί να αποτελείται από κινθτζσ αξίεσ 

ενςϊματεσ ι άυλεσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ (ιε) του άρκρου 3 του ν. 4099/2012, 

εταιρικά μερίδια, μερίδια οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων, μετρθτά, ακίνθτα ι άλλα 

ςυναφι περιουςιακά ςτοιχεία. Σα περιουςιακά ςτοιχεία ςτα οποία επενδφει ο ΟΕΕ 

προβλζπονται ςτον Κανονιςμό του, είναι ςφμφωνα με τον επενδυτικό ςκοπό του, 

απαλλαγμζνα κάκε είδουσ επιβαρφνςεων 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 τισ 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 του ν. 4308/2014,  

γ) θ ρευςτότθτά τουσ επιτρζπει ςτον ΟΕΕ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τθν πολιτικι εξαγορϊν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό του.  

τθν παράγραφο 3 ορίηεται ότι τα περιουςιακά ςτοιχεία του ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 

ανικουν εξ αδιαιρζτου ςε περιςςότερουσ του ενόσ μεριδιοφχουσ, ενϊ με τθν παράγραφο 4 

προβλζπεται ότι θ περιουςία του ΟΕΕ ι κάκε επενδυτικοφ τμιματοσ αυτοφ, εφόςον 

ςυντρζχει περίπτωςθ, διαιρείται ςε ίςθσ αξίασ ονομαςτικά μερίδια ι ονομαςτικά κλάςματα 

μεριδίων. 

Με τισ παραγράφουσ 5 και 6 ρυκμίηονται θ εκπροςϊπθςθ των μεριδιοφχων και θ ζκταςθ 

τθσ ευκφνθσ των τελευταίων για τισ υποχρεϊςεισ του ΟΕΕ, θ οποία περιορίηεται ςτθν αξία 

τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτόν. Κακίςταται επίςθσ ςαφζσ ότι οι μεριδιοφχοι δεν ευκφνονται 

για πράξεισ ι παραλείψεισ του διαχειριςτι και του κεματοφφλακα κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ. 

τθν παράγραφο 7 προβλζπεται ότι ζνασ ΟΕΕ μπορεί να ςυςτινεται για οριςμζνθ ι αόριςτθ 

χρονικι διάρκεια, ενϊ με τθν παράγραφο 8 προβλζπεται ότι ο ΟΕΕ μπορεί να είναι είτε 

ανοικτοφ, είτε κλειςτοφ τφπου. Πιο ςυγκεκριμζνα, το κεφάλαιο ενόσ ΟΕΕ ανοικτοφ τφπου 

είναι χωριςμζνο ςε ίςθσ αξίασ μερίδια των οποίων θ κακαρι αξία αλλάηει ανάλογα με τισ 

μεταβολζσ ςτθν αξία του κακαροφ ενεργθτικοφ. Με τθν ειςδοχι νζων επενδυτϊν ςε ζνα 

ΟΕΕ ανοικτοφ τφπου, ο αρικμόσ των μεριδίων αυξάνεται και το κεφάλαιο του ΟΕΕ 

μεγαλϊνει, ενϊ με τθν εξαργφρωςθ/εξαγορά μεριδίων (πϊλθςι τουσ πίςω ςτο ΟΕΕ), ο 

αρικμόσ των μεριδίων του ΟΕ κακϊσ και το κεφάλαιο του ΟΕΕ μειϊνονται, και ζτςι πάντα 
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θ αξία των μεριδίων παραμζνει ανάλογθ με τθν αξία του κεφαλαίου του ΟΕΕ. ε αντίκεςθ 

με του ανοικτοφ τφπου, ο ΟΕΕ κλειςτοφ τφπου εκδίδει ζνα προκακοριςμζνο αρικμό 

μεριδίων αφοφ είναι κακοριςμζνου κεφαλαίου και τα μερίδια αυτά διατίκενται προσ αγορά 

και πϊλθςθ ςε οργανωμζνθ αγορά ι άμεςα μζςω τθσ Εταιρείασ Διαχείριςθσ 

δθμιουργϊντασ ζτςι μια δευτερογενι αγορά που υπόκειται ςτθ ηιτθςθ και τθν προςφορά. 

Με τθν παράγραφο 9 ορίηεται ότι θ εγκατάςταςθ του ΟΕΕ βρίςκεται υποχρεωτικά ςτθν 

Ελλάδα, ενϊ με τθν παράγραφο 10 προβλζπεται ότι θ ονομαςία του ΟΕΕ των άρκρων 37 

ζωσ 56 περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προςδιοριςτικό όρο «Οργανιςμόσ Εναλλακτικϊν 

Επενδφςεων» ι «ΟΕΕ». 

Εξυπακοφεται ότι το παρόν κεςμικό πλαίςιο δεν υποςτθρίηει τθν ςφςταςθ και λειτουργία 

ςτθν Ελλάδα Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων που δφνανται να χορθγοφν δάνεια 

(loan originating funds), κακϊσ δεν ρυκμίηει τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτα. 

Επί του άρκρου 38 

Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 38 τίκενται επενδυτικοί περιοριςμοί για τον ΟΕΕ. 

υγκεκριμζνα προβλζπεται ότι απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ άνω του 20% του ενεργθτικοφ 

του ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα του ίδιου εκδότθ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία, απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ άνω του 20 % 

του ενεργθτικοφ του ςε ακίνθτα. 

Με τθν παράγραφο 2 με απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν κατόπιν ειςιγθςθσ του Δ τθσ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και μετά από γνϊμθ τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ, θ Επιτροπι 

δφναται να ορίηει κατθγορίεσ ΟΕΕ με βάςθ τον επενδυτικό τουσ ςκοπό και να προβλζπει 

πρόςκετουσ επενδυτικοφσ περιοριςμοφσ για τουσ ΟΕΕ του νόμου αυτοφ ανάλογα με τθ 

φφςθ των ςτοιχείων ςτα οποία επενδφουν και τουσ επενδυτζσ ςτουσ οποίουσ 

απευκφνονται. 

Επί του άρκρου 39 

Με το άρκρο 39 προβλζπεται ότι ο ΟΕΕ μπορεί να ςυςτακεί με περιςςότερα του ενόσ 

επενδυτικά τμιματα, κάκε ζνα εκ των οποίων αδειοδοτείται ςφμφωνα με το άρκρο 41, 

κεωρείται ωσ αυτοτελισ ΟΕΕ και αντιςτοιχεί ςε ξεχωριςτό τμιμα των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του ΟΕΕ. Περαιτζρω, ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν τα εκδιδόμενα μερίδια, 

το ειδικότερο περιεχόμενο του κανονιςμοφ και του πλθροφοριακοφ υλικοφ του ΟΕΕ ςε 

περίπτωςθ λειτουργίασ επενδυτικϊν τμθμάτων και τα δικαιϊματα των μεριδιοφχων. τθ 

ςυνζχεια προβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ ζνα επενδυτικό τμιμα 

ΟΕΕ μπορεί να επενδφει ςε άλλο τμιμα του ίδιου ΟΕΕ. Σζλοσ προβλζπεται θ δυνατότθτα 

αυτοτελοφσ λφςθσ και ρευςτοποίθςθσ του επενδυτικοφ τμιματοσ χωρίσ αυτό να 

ςυνεπάγεται τθ λφςθ και ρευςτοποίθςθ άλλων τμθμάτων του ΟΕΕ, ενϊ ορίηεται ότι τυχόν 

ανάκλθςθ τθσ άδειασ ςφςταςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων επενδυτικϊν τμθμάτων του ΟΕΕ από 

τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δεν ςυνεπάγεται τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ ςφςταςθσ των 

υπολοίπων τμθμάτων αυτοφ. 

Επί του άρκρου 40 

τισ παραγράφουσ 1 του άρκρου 40 προβλζπεται ότι διαχειριςτισ ΟΕΕ πρζπει να είναι 

υποχρεωτικά Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων 
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(ΑΕΔΟΕΕ) που ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ βάςει του ν. 4209/2013 ι Διαχειριςτισ 

Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (ΔΟΕΕ) που ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ βάςει των 

διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ Αϋ τθσ Οδθγίασ 2011/61/ΕΕ. 

θμειϊνεται ότι ΔΟΕΕ που ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ βάςει των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Βϋ του Μζρουσ Αϋ τθσ Οδθγίασ 2011/61/ΕΕ, ζχει τθ δυνατότθτα ςφςταςθσ ΟΕΕ 

των άρκρων 37 ζωσ 56 εφόςον τθριςει τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 33 τθσ 

Οδθγίασ 2011/61/ΕΕ. 

τθν παράγραφο 2 ορίηεται δια παραπομπισ ςτθν περίπτωςθ (β) τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 6 του ν. 4209/2013 τι περιλαμβάνει θ διαχείριςθ ΟΕΕ, δθλαδι τουλάχιςτον, τθ 

λειτουργία τθσ διαχείριςθσ επενδφςεων (ιτοι διαχείριςθ χαρτοφυλακίου και διαχείριςθ 

κινδφνων) και επιπροςκζτωσ τισ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ ΟΕΕ, διαφιμιςθσ και εμπορικισ 

προϊκθςθσ του ΟΕΕ και δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του ΟΕΕ. 

Σζλοσ, με τθν παράγραφο 3 προβλζπεται ότι ο διαχειριςτισ δεν επιτρζπεται να παραιτθκεί 

από τθ διαχείριςθ ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 παρά μόνο εάν εγκρικεί από τθν Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ θ ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ του ΟΕΕ από άλλον διαχειριςτι και ότι ο νζοσ 

διαχειριςτισ υποκακίςταται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του παραιτθκζντοσ 

διαχειριςτι. Παραιτθκείσ και νζοσ διαχειριςτισ ευκφνονται εισ ολόκλθρον για τισ 

υποχρεϊςεισ του παραιτθκζντοσ ζναντι του ΟΕΕ μζχρι το χρόνο ανάλθψθσ των κακθκόντων 

από τον νζο διαχειριςτι. 

Επί του άρκρου 41 

Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 41 προβλζπεται ότι για τθ ςφςταςθ ΟΕΕ των άρκρων 37 

ζωσ 56 απαιτείται άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. Με τθν παράγραφο 2 ρυκμίηονται 

τα ειδικότερα ςτοιχεία που πρζπει να υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ από 

διαχειριςτι που αιτείται τθ χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ ΟΕΕ. Επιςθμαίνεται ότι, μεταξφ 

άλλων, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ άδειασ ΟΕΕ είναι θ ςυνολικι αξία του 

ενεργθτικοφ του ΟΕΕ να ανζρχεται τουλάχιςτον ςε ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ. 

Με τθν παράγραφο 3 ορίηεται ότι ο διαχειριςτισ ΟΕΕ ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ οι οποίεσ διζπουν τθ ςφςταςθ και λειτουργία των ΟΕΕ με μορφι αμοιβαίου 

κεφαλαίου. 

Με τθν παράγραφο 4 ορίηεται ότι θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δεν χορθγεί άδεια ςφςταςθσ 

ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 του παρόντοσ εάν: α) ο κανονιςμόσ ι θ λειτουργία του 

διαχειριςτι ι του κεματοφφλακα προςκροφουν ςτον νόμο β) δεν πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ των παραγράφων 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, δ) τα πρόςωπα που πραγματικά διεξάγουν τισ εργαςίεσ του 

διαχειριςτι 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 του παρόντοσ ςχεδίου νόμου. 

Με τθν παράγραφο 5 προβλζπεται ότι μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 

ςφςταςθσ του ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ο διαχειριςτισ 
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του υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ βεβαίωςθ του κεματοφφλακα ςχετικά με τθν 

κατάκεςθ των ςτοιχείων του αρχικοφ ενεργθτικοφ του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν από τθν 

ωσ άνω βεβαίωςθ του κεματοφφλακα προκφπτει ότι δεν ζχει καλυφκεί το ςφνολο του 

αρχικοφ ενεργθτικοφ του ΟΕΕ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ανακαλεί τθν άδεια ςφςταςθσ 

του ΟΕΕ. 

Σζλοσ με τθν παράγραφο 6 ορίηεται ότι απαγορεφεται θ διάκεςθ των μεριδίων ΟΕΕ των 

άρκρων 37 ζωσ 56, πριν από τθν χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ του ΟΕΕ από τθν Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ. 

Επί του άρκρου 42 

Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 42 ορίηεται ότι ο κανονιςμόσ του ΟΕΕ του νόμου αυτοφ 

καταρτίηεται από τον διαχειριςτι του και ςυνυπογράφεται από το κεματοφφλακα του ΟΕΕ. 

τθν παράγραφο 2 του άρκρου αυτοφ ορίηεται το ελάχιςτο περιεχόμενο του κανονιςμοφ 

του ΟΕΕ. 

τθν παράγραφο 3 ορίηονται ο τρόποσ διενζργειασ αποτίμθςθσ των ΟΕΕ είτε ανοικτοφ είτε 

κλειςτοφ τφπου, με τα χρονικά περικϊρια ανοικτοφ τφπου να ορίηονται οι δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ εφόςον θ αξία του κακαροφ ενεργθτικοφ δθμοςιεφεται κακθμερινά ι οι εξιντα (60) 

θμζρεσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, και κλειςτοφ τφπου να διενεργείται μια τουλάχιςτον φορά 

τον χρόνο. 

τθν παράγραφο 4 προβλζπεται ότι κάκε τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ του ΟΕΕ των 

άρκρων 37 ζωσ 56 εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, ενϊ ςτθν παράγραφο 5 

ορίηεται ότι οι μεριδιοφχοι ενθμερϊνονται άμεςα με ςτακερό μζςο για κάκε τροποποίθςθ 

του Κανονιςμοφ του ΟΕΕ του νόμου αυτοφ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεςμεφουν τουσ 

μεριδιοφχουσ οι οποίοι ωςτόςο δικαιοφνται, εφόςον δεν ςυμφωνοφν με τθν τροποποίθςθ 

αυτι, να εξαγοράςουν τα μερίδια που κατζχουν εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ανωτζρω 

γνωςτοποίθςθ, με βάςθ τουσ όρουσ εξαγοράσ που ίςχυαν πριν τθν τροποποίθςθ μθ 

λαμβανομζνθσ υπόψθ ςτθν περίπτωςθ αυτι, τθσ κακοριςμζνθσ θμερομθνίασ εξαγοράσ των 

μεριδίων. Σο δικαίωμα αυτό αναγράφεται ςτθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ. 

 

Επί του άρκρου 43 

το άρκρο 43  δίδεται οριςμόσ τθσ διάκεςθσ μεριδίων ΟΕΕ και περιγράφεται θ διαδικαςία 

διάκεςθσ. Επιπλζον ορίηεται ότι επιτρζπεται ςτουσ διαχειριςτζσ ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 

να διακζτουν μερίδια του ΟΕΕ που διαχειρίηονται ςε επαγγελματίεσ επενδυτζσ και ςε 

ιδιϊτεσ επενδυτζσ υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 41 του ν. 4209/2013 ςτθν Ελλάδα. 

τθν παράγραφο 6 ορίηεται ότι τα πρόςωπα που διακζτουν μερίδια ΟΕΕ των άρκρων 37 

ζωσ 56 διαςφαλίηουν ότι οι επενδυτζσ που υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ πλθροφν τα 

κριτιρια ςυμμετοχισ ςτον ΟΕΕ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ και του Κανονιςμοφ 

του ΟΕΕ. 

 τθν παράγραφο 9 προβλζπεται ότι τα μερίδια του ΟΕΕ μποροφν να διατίκενται άμεςα από 

τον διαχειριςτι του ΟΕΕ ι ζμμεςα από πρόςωπα ςτα οποία ο διαχειριςτισ ζχει ανακζςει με 

ςφμβαςθ εξωτερικισ ανάκεςθσ 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, 
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πιςτωτικά ιδρφματα, ΑΕΕΔ και ΑΕΔΟΕΕ ι ΔΟΕΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα με 

διαβατιριο των διατάξεων του Μζρουσ Αϋ (άρκρα 1-53) του ν. 4209/2013.  

τθν παράγραφο 10 δίνεται εξουςιοδότθςθ ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ να ρυκμίηει τα 

κζματα που αφοροφν ςτθν εμπορικι προϊκθςθ των μεριδίων του ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 

56, ςτθ λειτουργία του δικτφου διάκεςθσ, κακϊσ και τεχνικά κζματα και λεπτομζρειεσ 

εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου. 

Επί του άρκρου 44 

Σο άρκρο 44 ρυκμίηει κζματα ςχετικά με τθν εξαγορά μεριδίων ΟΕΕ και τθν αναςτολι 

εξαγοράσ τουσ. τθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι θ αξία των μεριδίων του ΟΕΕ καταβάλλεται 

ςε μετρθτά εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που προβλζπεται ςτον κανονιςμό του ΟΕΕ. τισ 

παραγράφουσ 3 και 4 ορίηεται θ διαδικαςία αναςτολισ τθσ εξαγοράσ μεριδίων ΟΕΕ είτε 

μετά από αίτθςθ του διαχειριςτι και ςχετικι άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ είτε με 

πρωτοβουλία τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

 

Επί του άρκρου 45 

τθν παράγραφο 1 του άρκρου 45 ορίηεται ότι ςτθν 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 τον διαχειριςτι του ΟΕΕ κατά τουσ όρουσ του κανονιςμοφ του ΟΕΕ, 

κατά παρζκκλιςθ τθσ περίπτωςθσ (γ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 43. ε κάκε 

περίπτωςθ, το αρχικό ενεργθτικό του ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 δεν μπορεί να 

υπολείπεται του ποςοφ τθσ περίπτωςθσ (ε) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 41, τθρουμζνων 

και των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 41 του παρόντοσ. 

τθν παράγραφο 2 προβλζπεται ότι οι ςυνζπειεσ τθσ τυχόν ακζτθςθσ από επενδυτι τθσ 

υποχρζωςισ του να αποκτιςει μερίδια και να καταβάλει το αντίςτοιχο τίμθμα κα 

προβλζπονται ςτον κανονιςμό του ΟΕΕ, ενϊ ςτθν παράγραφο 3 ορίηεται ότι ςτθν 

περίπτωςθ του άρκρου αυτοφ 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. 

Επί του άρκρου 46 

Σο άρκρο 46 προβλζπει τθν τιρθςθ από τον διαχειριςτι Μθτρϊου Μεριδιοφχων ςτο οποίο 

κα καταχωροφνται τα μερίδια και οι δικαιοφχοι αυτϊν και προβλζπεται το ελάχιςτο 

περιεχόμενο αυτοφ. Επίςθσ προβλζπεται θ ζκδοςθ από τον διαχειριςτι, κατόπιν αιτιςεωσ 

μεριδιοφχου ι ςυνδικαιοφχου μεριδίων, βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ ι εξαγοράσ ςτον ΟΕΕ. 

Ομοίωσ προβλζπεται θ ζκδοςθ βεβαίωςθσ, κατόπιν αιτιςεωσ μεριδιοφχου και ενεχυροφχου 

δανειςτι ςχετικά με τθν καταχϊριςθ ενεχυρίαςθσ μεριδίων ςτο Μθτρϊο Μεριδιοφχων. 

Ορίηεται επίςθσ ότι θ μεταβίβαςθ μεριδίων ΟΕΕ επιτρζπεται μόνο μεταξφ ςυηφγων και 

ςυγγενϊν πρϊτου και δεφτερου βακμοφ. 

Επί του άρκρου 47 
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το άρκρο 47 προβλζπεται ότι θ αποτίμθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του ΟΕΕ γίνεται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 του ν. 4308/2014, 

εφαρμοηομζνων και των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 19 του ν. 4209/2013.  

 

Επί του άρκρου 48 

το άρκρο 48 ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με τθ λφςθ του ΟΕΕ. τθν παράγραφο 1 

αναφζρονται οι λόγοι λφςθσ του ΟΕΕ και ςτθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι τθ λφςθ του ΟΕΕ 

ακολουκεί θ διανομι του ενεργθτικοφ του με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτον 

κανονιςμό του ΟΕΕ. Προβλζπεται τζλοσ ςτθν παράγραφο 3 ότι θ λφςθ ΟΕΕ και ο λόγοσ 

αυτισ γνωςτοποιοφνται άμεςα ςτουσ μεριδιοφχουσ από τον διαχειριςτι. 

Επί του άρκρου 49 

Σο άρκρο 49 περιλαμβάνει τουσ λόγουσ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ ςφςταςθσ ΟΕΕ από τθν 

Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, τθ ςχετικι διοικθτικι διαδικαςία και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ περί ανάκλθςθσ τθσ άδειασ ςφςταςθσ του ΟΕΕ του νόμου αυτοφ και ςτισ 

αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν ςτα οποία διατίκενται τα μερίδια του ΟΕΕ. 

Επί του άρκρου 50 

Σο άρκρο 50 προβλζπει ότι ο διαχειριςτισ του ΟΕΕ  των άρκρων 37 ζωσ 56 του παρόντοσ 

λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αναγνϊριςθ, μζτρθςθ, διαχείριςθ και 

παρακολοφκθςθ όλων των κινδφνων των ςχετικϊν με τθν επενδυτικι ςτρατθγικι του ΟΕΕ, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 15 του νόμου 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. Επιπλζον προβλζπεται ότι ο διαχειριςτισ του ΟΕΕ εφαρμόηει 

κατάλλθλο ςφςτθμα διαχείριςθσ ρευςτότθτασ και διαςφαλίηει τθν ςυνζπεια μεταξφ τθσ 

επενδυτικισ ςτρατθγικισ, των χαρακτθριςτικϊν ρευςτότθτασ και τθσ πολιτικισ εξαγορϊν, 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 του ν. 4209/2013 και ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 231/2013. 

Επί του άρκρου 51 

Σο άρκρο 51 αναφζρεται ςτθν υποχρζωςθ του διαχειριςτι του ΟΕΕ να λαμβάνει τα 

κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 του ν. 4209/2013 και ςτον 

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.  

 

Επί του άρκρου 52 

Σο άρκρο 52 αναφζρεται ςτον κεματοφφλακα του ΟΕΕ και δια παραπομπισ ςτισ παρ. 1 και 

2 του άρκρου 21 ν. 4209/2013, ςτθν υποχρζωςθ του διαχειριςτι να διαςφαλίηει ότι 

διορίηεται και υφίςταται ςε διαρκι βάςθ ζνασ μόνο κεματοφφλακασ για τον ΟΕΕ, ο δε 

διοριςμόσ του αποδεικνφεται με ζγγραφθ ςφμβαςθ. Διευκρινίηεται ο τόποσ εγκατάςταςθσ 

του κεματοφφλακα και κακορίηονται τα νομικά πρόςωπα που μποροφν να διοριςκοφν ωσ 

κεματοφφλακεσ. Κατά τα λοιπά προβλζπεται ότι εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί 

κεματοφυλακισ των παραγράφων 4 και 7-18 του άρκρου 21 του ν. 4209/2013 και οι 
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διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 231/2013. Ρυκμίηεται τζλοσ θ διαδικαςία παραίτθςθσ του 

κεματοφφλακα και παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ να ηθτά από το 

διαχειριςτι τθν αντικατάςταςθ του κεματοφφλακα. 

 

Επί του άρκρου 53 

το άρκρο 53 προβλζπεται θ κατάρτιςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ και ετιςιασ ζκκεςθσ του 

ΟΕΕ για κάκε οικονομικό ζτοσ. Η ετιςια ζκκεςθ του ΟΕΕ καταρτίηεται, ελζγχεται και 

δθμοςιοποιείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ν. 4308/2015, ςτο άρκρο 22 του ν. 

4209/2013 ι και ςτο άρκρο 29 του ν. 4209/2013, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, και 

παρζχεται ςτουσ επενδυτζσ μετά από αίτθςι τουσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 22 του ν. 4209/2013. Η ετιςια ζκκεςθ υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 

Σο πλθροφοριακό υλικό του ΟΕΕ των άρκρων 37 ζωσ 56 περιζχει τα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 23 του ν. 4209/2013. 

Επί του άρκρου 54 

Σο άρκρο 54 ρθτά ορίηει ωσ αρμόδια αρχι για τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των διατάξεων 

των άρκρων 37 ζωσ 56 τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και ορίηονται οι ειδικότερεσ 

αρμοδιότθτεσ που ζχει θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ςτο πλαίςιο αυτό. 

Επί του άρκρου 55 

το άρκρο 55 προβλζπεται ότι θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να επιβάλλει ςε 

οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο παραβιάηει τισ διατάξεισ  των άρκρων 37 ζωσ 56 

επίπλθξθ ι πρόςτιμο φψουσ από χίλια (1.000) ευρϊ μζχρι τρία εκατομμφρια (3.000.000) 

ευρϊ ι ίςο με το διπλάςιο του τυχόν οφζλουσ που απεκόμιςε ο παραβάτθσ, ενϊ 

περιγράφονται και ενδεικτικοί παράγοντεσ που μποροφν να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν 

επιμζτρθςθ των κυρϊςεων. 

 

Επί του άρκρου 56 

το άρκρο 56 περιζχονται φορολογικζσ ρυκμίςεισ και προβλζπεται ότι ςτουσ ΟΕΕ των 

άρκρων 37 ζωσ 56 εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παραγράφων 21-23 του άρκρου 7 του ν. 

2992/2002. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Απαιτιςεισ δθμοςίευςθσ κατά τθ δθμόςια προςφορά κινθτών αξιών ι κατά τθν ειςαγωγι 

κινθτών αξιών προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά και μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1129. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Mε τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ μεταφζρονται επικαιροποιθμζνεσ διατάξεισ του ν. 

3401/2005 (Α’ 257), ςχετικά με τθν απαίτθςθ δθμοςίευςθσ πλθροφοριακοφ δελτίου ςε 

περίπτωςθ δθμόςιασ προςφοράσ κινθτϊν αξιϊν ι κατά τθν ειςαγωγι κινθτϊν αξιϊν προσ 

διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά. Ακόμθ ορίηονται με ςαφινεια οι υποχρεϊςεισ ι 

μθ δθμοςίευςθσ δελτίου, ειδικά κατά τθν περίπτωςθ διενζργειασ προςφοράσ αποκλειςτικά 

μζςω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. Σζλοσ, κεςπίηονται μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 

2017/1129, ςχετικά με το ενθμερωτικό δελτίο που πρζπει να δθμοςιεφεται κατά τθ 
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δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν ι κατά τθν ειςαγωγι κινθτϊν αξιϊν προσ 

διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά κατά τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2003/71/ΕΚ, θ 

οποία ενςωματϊκθκε με τον προαναφερόμενο ν. 3401/2005. 

Ζτςι, επιτυγχάνεται θ αναμόρφωςθ και θ ενοποίθςθ δικαίου ςχετικά με τισ απαιτιςεισ 

δθμοςίευςθσ ςε περιπτϊςεισ δθμόςιασ προςφοράσ κινθτϊν αξιϊν ι κατά τθν ειςαγωγι 

κινθτϊν αξιϊν προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ και βεβαίωσ θ ταυτόχρονθ ςυμμόρφωςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτον Κανονιςμό 

(ΕΕ) 2017/1129.  

Β. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ 

Επί του άρκρου 57 

Με το άρκρο 57 ορίηεται ο ςκοπόσ των άρκρων 58 ζωσ 68 του παρόντοσ.  

Επί του άρκρου 58 

Με το άρκρο 58 ορίηεται το πεδίο εφαρμογισ των άρκρων 59-68 του παρόντοσ. Ειδικότερα, 

ορίηονται οι περιπτϊςεισ δθμόςιασ προςφοράσ κινθτϊν αξιϊν όπου απαιτείται 

ενθμερωτικό δελτίο και πλθροφοριακό δελτίο κατά περίπτωςθ. υγκεκριμζνα, ωσ κριτιριο 

τίκεται θ ςυνολικι ανταλλακτικι αξία τθσ δθμόςιασ προςφοράσ κινθτϊν αξιϊν ςτθν Ζνωςθ, 

θ οποία υπολογίηεται ςε περίοδο δϊδεκα (12) μθνϊν. Ορίηεται ωσ κατϊτατο όριο 

ςυνολικισ ανταλλακτικισ αξίασ για τθν απαίτθςθ κατάρτιςθσ ενθμερωτικοφ δελτίου το 

ποςό άνω των πζντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρϊ, προκειμζνου να επωφελοφνται από 

το κακεςτϊσ διαβατθρίου δυνάμει του Κανονιςμοφ 2017/1129.  

Κατ’ επζκταςθ, παραμζνει το ανϊτατο όριο ςυνολικισ ανταλλακτικισ αξίασ για τθν 

απαίτθςθ κατάρτιςθσ πλθροφοριακοφ δελτίου ςε πζντε εκατομμφρια (5.000.000) ευρϊ. 

Παράλλθλα, αυξάνεται το κατϊτατο όριο ςυνολικισ ανταλλακτικισ αξίασ για τθν απαίτθςθ 

κατάρτιςθσ πλθροφοριακοφ δελτίου ςτο ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ, 

προκειμζνου να μθν είναι δυςανάλογο το κόςτοσ ςφνταξθσ αυτοφ με τουσ πόρουσ που 

προςδοκϊνται από τθν προςφορά. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από 

ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, μποροφν να μεταβάλλονται τα χρθματικά όρια 

τθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου. 

Επί του άρκρου 59 

Με το άρκρο 59 ορίηεται, ωσ ίςχυε, αρμόδια θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ να κακορίηει, ωσ 

προσ το δελτίο πλθροφόρθςθσ, το περιεχόμενο, τθ διαδικαςία ζγκριςθσ και δθμοςίευςθσ 

αυτοφ, τουσ περιοριςμοφσ ςχετικά με τθν περαιτζρω διάκεςθ ι και τθν ειςαγωγι αυτϊν 

των κινθτϊν αξιϊν ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, κακϊσ και κάκε ςχετικι με το πλθροφοριακό 

δελτίο αναγκαία λεπτομζρεια. Σίκενται οι περιπτϊςεισ που υπάγονται ςτισ 

προαναφερόμενεσ ρυκμίςεισ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ωσ προσ το πλθροφοριακό 

δελτίο. Εντάςςεται ςτθ κεματικι του προσ ςυμμόρφωςθ παρόντοσ Κανονιςμοφ και 

επιφζρει πιο ολοκλθρωμζνο εκνικό νομοκετικό πλαίςιο και βελτιϊνει τθν αςφάλεια 

δικαίου.  

φμφωνα με το άρκρο 59 εξαιρείται ρθτά από τα ανωτζρω, θ περίπτωςθ τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν ςυμμετοχικισ χρθματοδότθςθσ (crowdfunding), όπωσ αυτι οριηόταν με το 

άρκρο 1 παρ. 6 του ν. 3401/2005. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από 
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ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, μποροφν να μεταβάλλονται τα χρθματικά όρια 

τθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου. 

Επί των άρκρων 60 και 61 

Με τα άρκρα 60 και 61 γίνεται ςυμμόρφωςθ ςτο άρκρο 11 του Κανονιςμοφ 2017/1129 περί 

ευκφνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αςτικισ, για το ενθμερωτικό δελτίο. 

Επί του άρκρου 62 

Σο άρκρο 62 αφορά τθ χρθςιμοποιοφμενθ γλϊςςα, για τθν οποία εξουςιοδοτείται θ 

Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ να ορίςει τισ αποδεκτζσ επίςθμεσ γλϊςςεσ ςτθ χϊρα μασ, όταν θ 

Ελλάδα είναι, είτε κράτοσ μζλοσ καταγωγισ, είτε κράτοσ μζλοσ υποδοχισ. Ακόμθ, ορίηεται 

το περιλθπτικό ςθμείωμα του άρκρου 7 του Κανονιςμοφ να διατίκεται τουλάχιςτον ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ (ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 27 του 

Κανονιςμοφ 2017/1129). 

Επί του άρκρου 63 

Με το άρκρο 63 αποςαφθνίηονται οι υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ παρεχόμενεσ 

γνωςτοποιιςεισ και διαφθμίςεισ που αφοροφν κάκε δθμόςια προςφορά κινθτϊν αξιϊν που 

εντάςςονται ςτον Κανονιςμό (ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 22 του Κανονιςμοφ) ι/και ςτισ 

περιπτϊςεισ που απαιτείται πλθροφοριακό δελτίο.  

Επί του άρκρου 64 

Με το άρκρο 64 ορίηεται θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ωσ αρμόδια αρχι υπεφκυνθ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του Κανονιςμοφ, ενϊ παράλλθλα διαςφαλίηεται 

ο παρϊν Κανονιςμόσ να μθν επθρεάηει τθν ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, θ οποία 

διζπεται αποκλειςτικά από το εκνικό δίκαιο (ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 20 παρ. 9 και το 

άρκρο 31 του Κανονιςμοφ). Με τθν παράγραφο 2 παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτθν Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ να κακορίηει με απόφαςι τθσ τθ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά που 

πρζπει να υποβάλλονται, για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ εποπτικισ αρχισ και 

προκειμζνου να εξεταςτεί και να εγκρικεί το ενθμερωτικό δελτίο. 

Επί του άρκρου 65 

Σο άρκρο 65 ορίηει τισ εξουςίεσ εποπτείασ και διερεφνθςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 

(ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 32 του Κανονιςμοφ). 

Επί του άρκρου 66 

Σο άρκρο 66 ορίηει διοικθτικζσ κυρϊςεισ και μζτρα, άςκθςθ εποπτικϊν εξουςιϊν και 

εξουςιϊν επιβολισ κυρϊςεων, ενϊ προβλζπει να αιτιολογοφνται δεόντωσ οι αποφάςεισ τθσ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και να υπόκεινται ςε δικαίωμα προςφυγισ (ςυμμόρφωςθ με τα 

άρκρα 38, 39, 40 του Κανονιςμοφ). 

Επί του άρκρου 67 

Σο άρκρο 67 κεςπίηει αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ ενθμζρωςθσ για τθν αναφορά 

παραβάςεων ι ενδεχόμενων παραβάςεων προσ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ 

(ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 41 του Κανονιςμοφ). 

Επί του άρκρου 68 
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Σο άρκρο 68 προβλζπει κανόνεσ για τθ δθμοςίευςθ αποφάςεων επιβολισ κυρϊςεων 

(ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 42 του Κανονιςμοφ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Προςαρμογισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ του Kανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 2017 ςχετικά με 

τθ κζςπιςθ γενικοφ πλαιςίου για τθν τιτλοποίθςθ, τθ δθμιουργία ειδικοφ πλαιςίου για 

απλι, διαφανι και τυποποιθμζνθ τιτλοποίθςθ και τθν τροποποίθςθ των Oδθγιών 

2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των Kανονιςμών (ΕΚ) αρικ. 1060/2009 και 

(ΕΕ) αρικ. 648/2012. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον Kανονιςμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 

12θσ Δεκεμβρίου 2017 ςχετικά με τθ κζςπιςθ γενικοφ πλαιςίου για τθν τιτλοποίθςθ, τθ 

δθμιουργία ειδικοφ πλαιςίου για απλι, διαφανι και τυποποιθμζνθ τιτλοποίθςθ και τθν 

τροποποίθςθ των Oδθγιϊν 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των Kανονιςμϊν 

(ΕΚ) αρικ. 1060/2009 και (ΕΕ) αρικ. 648/2012, κακορίηονται οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθ 

δζουςα επιμζλεια, τθ διατιρθςθ του κινδφνου και τθ διαφάνεια για τα μζρθ που 

ςυμμετζχουν ςε τιτλοποιιςεισ, τα κριτιρια για τθν παροχι πίςτωςθσ, οι απαιτιςεισ 

πϊλθςθσ τιτλοποιιςεων ςε πελάτεσ λιανικισ, θ απαγόρευςθ επανατιτλοποίθςθσ, οι 

απαιτιςεισ εκ μζρουσ των οντοτιτων ειδικοφ ςκοποφ για τιτλοποίθςθ (ΟΕΣ), κακϊσ και οι 

όροι και διαδικαςίεσ για τα αρχεία καταγραφισ τιτλοποιιςεων. Επίςθσ δθμιουργείται ζνα 

ειδικό πλαίςιο για τθν απλι, διαφανι και τυποποιθμζνθ («STS») τιτλοποίθςθ. 

τα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ, ο οποίοσ ωσ δεςμευτικι νομοκετικι πράξθ με 

υποχρεωτικι ιςχφ ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει άμεςθ ιςχφ, 

δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ ςτα κράτθ – μζλθ ωσ προσ τον οριςμό των αρμόδιων αρχϊν για 

τθν εποπτεία τθσ ςυμμόρφωςθσ των μεταβιβαηουςϊν οντοτιτων, των αρχικϊν 

δανειοδοτϊν και των ΟΕΣ  ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται ςτα κείμενα άρκρα 

του Κανονιςμοφ κακϊσ και για τθν εποπτεία ςυμμόρφωςθσ των τρίτων μερϊν, αλλά και τον 

κακοριςμό τθσ αρμοδιότθτασ των αρχϊν για επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων και άλλων 

μζτρων.  

Ειδικότερα, κρίνονται αναγκαίεσ οι προτεινόμενεσ διατάξεισ κακϊσ προςαρμόηουν τθν 

ελλθνικι νομοκεςία ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/2402 και αποτελοφν απαραίτθτα μζτρα για 

τθ ςωςτι εφαρμογι του. 

Β. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ 

Επί του άρκρου 69 

Σο άρκρο 69 ορίηει τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εποπτεία ςυμμόρφωςθσ ςτισ απαιτιςεισ που 

ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ του Kανονιςμοφ.  

Με τθν πρϊτθ παράγραφο ορίηονται ωσ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εποπτεία τθσ 

ςυμμόρφωςθσ των μεταβιβαηουςϊν οντοτιτων, των αρχικϊν δανειοδοτϊν και των ΟΕΣ ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ ςτα άρκρα 18 ωσ 27 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402 αναφορικά με 

τθν απλι, διαφανι και τυποποιθμζνθ («STS») τιτλοποίθςθ κατά περίπτωςθ: α) θ Σράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ για τισ οντότθτεσ που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ 1, 16 και 22 τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 4261/2014 (περί προλθπτικισ εποπτείασ πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων και επιχειριςεων επενδφςεων), των παραγράφων 1 και 4 του άρκρου 3 του ν. 
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4364/2016 (A’ 13), κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 3 και 6 του άρκρου 3 του 

ν. 4364/2016 (ςχετικά με τθν ανάλθψθ και τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων αςφάλιςθσ και 

ανταςφάλιςθσ και περί ςυμπλθρωματικισ εποπτεία των χρθματοπιςτωτικϊν οντοτιτων 

που ανικουν ςε χρθματοπιςτωτικοφσ ομίλουσ ετερογενϊν δραςτθριοτιτων), β) τθν 

Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ για οντότθτεσ που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ α και β τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν. 4209/2013 (περί Ανωνφμων Εταιρειϊν Διαχείριςθσ 

Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων-ΑΕΔΟΕΕ) και ςτισ περιπτϊςεισ α, β, γ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 4099/2012 (περί εταιρειϊν διαχείριςθσ ΟΕΚΑ), και γ) 

τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ για οντότθτεσ που δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω 

περιπτϊςεισ. 

Η δεφτερθ παράγραφοσ ορίηει ωσ 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) 2017/2402 τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 

Η τρίτθ παράγραφοσ ορίηει τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ωσ αρμόδια αρχι αδειοδότθςθσ 

τρίτων μερϊν κακϊσ και εποπτείασ τουσ ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ τουσ ςτισ υποχρεϊςεισ 

του άρκρου 28 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/2402. 

Με τθν τζταρτθ παράγραφο, και μζςα ςτα πλαίςια τθσ ενίςχυςθσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν εποπτείασ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ των 

μεταβιβαηουςϊν οντοτιτων ι αρχικϊν δανειοδοτϊν που δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ 

των ν. 4261/2014, 4364/2016, 4209/2013 και 4099/2012, δίνεται θ δυνατότθτα να ηθτείται 

από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ προςκόμιςθ Ειδικισ Ζκκεςθσ ορκωτοφ – Ελεγκτι, θ 

οποία και κα πιςτοποιεί τθν ςυμμόρφωςθ τθσ εκάςτοτε οντότθτασ ςτισ υποχρεϊςεισ των 

διατάξεων του κανονιςμοφ. Η Ειδικι Ζκκεςθ Ελζγχου κα χορθγείται ςφμφωνα με το Διεκνζσ 

Πρότυπο Ελζγχου 805 «Ειδικά ηθτιματα ελζγχου επιμζρουσ οικονομικϊν καταςτάςεων και 

ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων, λογαριαςμϊν ι κονδυλίων, οικονομικισ κατάςταςθσ».  

Με τθν πζμπτθ παράγραφο διατυπϊνεται θ πρόκεςθ για ςυμμόρφωςθ προσ τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, ςυςτάςεισ και πρότυπα που εκδίδονται από τισ Ευρωπαϊκζσ 

Εποπτικζσ Αρχζσ. 

Με τθν ζκτθ παράγραφο ορίηεται θ υποχρζωςθ των ανωτζρω εποπτικϊν αρχϊν να 

ενθμερϊνουν για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων, αλλά και πικανϊν ποινϊν που 

επιβάλλουν, τθν αρμόδια Τπθρεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν.  

Επί του άρκρου 70 

Με το άρκρο 70 ορίηεται θ δυνατότθτα θ δυνατότθτα των αρμόδιων αρχϊν, όπωσ ζχουν 

οριςτεί ςτο πρϊτο άρκρο, επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων και χρθματικϊν προςτίμων, 

κακϊσ και θ διαδικαςία προςβολισ αυτϊν. υγκεκριμζνα, οι αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ 

μποροφν να επιβάλουν ςε κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που παραβιάηει τισ εν λόγω 

διατάξεισ πρόςτιμα ωσ και πζντε εκατομμφρια (5.000.000) ευρϊ ι ζωσ το διπλάςιο του 

οφζλουσ που αποκομίςτθκε από τθν παράβαςθ, όπου τα ποςά αυτά δφνανται να 

προςδιοριςτοφν. Με τθν δεφτερθ και τρίτθ παράγραφο ορίηεται θ διαδικαςία προςβολισ 

των αποφάςεων επιβολισ προςτίμων των αρχϊν κατόπιν αιτιςεωσ ακφρωςθσ αντίςτοιχα 
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για αποφάςεισ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ενϊπιον του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ και για 

αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου. 

 

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), ν. 4449/2017 (Α’ 7) 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ προςαρμόηεται θ Ελλθνικι νομοκεςία ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 

2017/1131 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2017 για 

τα αμοιβαία κεφάλαια τθσ Χρθματαγοράσ (ΑΚΧΑ). Οι διατάξεισ αποτελοφν απαραίτθτα 

μζτρα για τθν ςωςτι εφαρμογι του ανωτζρου Κανονιςμοφ. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ 

του παρόντοσ Κεφαλαίου τροποποιοφνται ο ν. 4099/2012 και ο ν. 4209/2013 για τθν 

εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1131 για τα αμοιβαία κεφάλαια τθσ χρθματαγοράσ 

(ΑΚΧΑ), ο ν. 2533/1997 και ο ν. 4449/2017. 

Β. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ 

Επί του άρκρου 71 

Με το άρκρο 71  ορίηονται οι άλλεσ διατάξεισ με βάςθ τισ οποίεσ εναρμονίηονται εν ιςχφ 

νομοκετικζσ διατάξεισ με τισ υποχρεϊςεισ που ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/2402. 

Ειδικότερα, ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 12 του ν. 4099/2012, προβλζπεται θ 

δυνατότθτα λειτουργίασ Ανωνφμων Εταιρειϊν Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

(Α.Ε.Δ.Α.Κ.) διευρυμζνου ςκοποφ και θ παρ. 4 του άρκρου 12 παραπζμπει ςτθν εφαρμογι 

των ςυγκεκριμζνων διατάξεων του ν. 3606/2007, όπωσ αυτζσ πλζον ζχουν αντικαταςτακεί 

από τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του ν. 4514/2018.  

Η πρόταςθ προςκικθσ νζων άρκρων ζχουν ςκοπό τθ ρφκμιςθ των κεμάτων που αφοροφν 

ςτα ακολουκοφμενα λογιςτικά πρότυπα, ςτθν κατάρτιςθ, τον ζλεγχο και τισ προκεςμίεσ 

υποβολισ των ετθςίων και ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων των Α.Ε.Δ.Α.Κ., των 

Ανωνφμων Εταιρειϊν Επενδφςεων Μεταβλθτοφ Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) και των Ανωνφμων 

Εταιρειϊν Διαχείριςθσ Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.). 

υγκεκριμζνα, με τθν πρϊτθ παράγραφο του άρκρου προτείνεται θ τροποποίθςθ τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 12 όπου επεκτείνεται θ πρόβλεψθ του άρκρου 29 του ν. 

4514/2018 που αφορά τθν δυνατότθτα οριςμοφ ςυνδεδεμζνων αντιπροςϊπων από τισ 

Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ Παροχισ Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν (Α.Ε.Π.Ε.Τ.) και από τισ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

διευρυμζνου ςκοποφ. Προκειμζνου να αποφευχκεί θ άνιςθ μεταχείριςθ εταιριϊν κατά τθν 

παροχι ίδιων υπθρεςιϊν με ίδιουσ όρουσ, μζςω νομοκετικοφ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ 

ςτισ Α.Ε.Π.Ε.Τ., προτείνεται θ χοριγθςθ και ςτισ Α.Ε.Δ.Α.Κ. αντίςτοιχθσ δυνατότθτασ 

οριςμοφ ςυνδεδεμζνων αντιπροςϊπων και ςυνεργαςίασ με αυτοφσ. θμειϊνεται επίςθσ ότι 

και οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμζνου ςκοποφ υπόκεινται αντίςτοιχα ςε υψθλό βακμό εποπτείασ. 
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Με τθν δεφτερθ παράγραφο του άρκρου ειςάγονται ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτισ Α.Ε.Δ.Α.Κ.  

που δεν είναι διευρυμζνου ςκοποφ και πιο ςυγκεκριμζνα τθν κατάρτιςθ ελεγμζνων 

εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ προκεςμίεσ υποβολισ των ετιςιων και 

εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων, ϊςτε να εξομοιωκοφν με τισ ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ 

που εφαρμόηονται ςτισ Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμζνου ςκοποφ. Για τισ Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμζνου 

ςκοποφ δεν επζρχονται αλλαγζσ ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

Με τθν τρίτθ παράγραφο του άρκρου αντικακίςταται θ παράγραφοσ 8 του άρκρου 59 του 

ν. 4099/2012, αναφορικά με τισ εταιρείεσ διαχείριςθσ ΟΕΚΑ που εκτίκενται ςε 

τιτλοποίθςθ, με τον οριςμό επιβολισ διορκωτικϊν μζτρων ζτςι ϊςτε να πλθροφνται οι 

απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ. 

Με τθν τζταρτθ παράγραφο, θ εκνικι νομοκεςία ευκυγραμμίηεται με το άρκρο 40 του 

Κανονιςμοφ και περιγράφονται οι περιπτϊςεισ παραβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 41 του 

εν λόγω Κανονιςμοφ, κατά τισ οποίεσ θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να επιβάλει τισ 

κυρϊςεισ του άρκρου 94 του ν. 4099/2012.  

φμφωνα με τον ίδιο τον Κανονιςμό, οι νζοι κανόνεσ για τα ΑΚΧΑ βαςίηονται ςτθν Οδθγία 

2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, θ οποία αποτελεί το 

νομικό πλαίςιο που διζπει τθ δθμιουργία, τθ διαχείριςθ και τθν εμπορία των οργανιςμϊν 

ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ (ΟΕΚΑ) ςτθν Ζνωςθ, κακϊσ και ςτθν Οδθγία 

2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, θ οποία αποτελεί το 

νομικό πλαίςιο που διζπει τθ δθμιουργία, τθ διαχείριςθ και τθν εμπορία των οργανιςμϊν 

εναλλακτικϊν επενδφςεων (ΟΕΕ) ςτθν Ζνωςθ. τθν Ζνωςθ, οι οργανιςμοί ςυλλογικϊν 

επενδφςεων μποροφν να λειτουργοφν ωσ ΟΕΚΑ υπό τθ διαχείριςθ εταιρειϊν διαχείριςθσ 

ΟΕΚΑ ι επενδυτικϊν εταιρειϊν ΟΕΚΑ εγκεκριμζνων βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/65/ΕΚ ι ωσ 

ΟΕΕ υπό τθ διαχείριςθ διαχειριςτϊν οργανιςμϊν εναλλακτικϊν επενδφςεων (ΔΟΕΕ) 

εγκεκριμζνων ι καταχωρθμζνων βάςει τθσ Οδθγίασ 2011/61/ΕΕ. Ζτςι, ο εν λόγω 

κανονιςμόσ ενιςχφει το υπάρχον νομικό πλαίςιο που κακορίςτθκε από τισ ωσ άνω οδθγίεσ, 

κακϊσ και τισ υιοκετθκείςεσ πράξεισ ςχετικά με τθν υλοποίθςι τουσ, και κα πρζπει 

ςυνεπϊσ να υλοποιοφνται ωσ προςκικθ ςτισ εν λόγω Οδθγίεσ. Επιπλζον, οι κανόνεσ 

διαχείριςθσ και εμπορίασ που κεςπίηονται από το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο κα πρζπει να 

εφαρμόηονται ςτα ΑΚΧΑ, λαμβανομζνου υπόψθ εάν πρόκειται για ΟΕΚΑ ι ΟΕΕ. Κατά 

ςυνζπεια, τα προαναφερόμενα δυο άρκρα ειςάγονται ωσ τροποποιιςεισ, αντιςτοίχωσ, ςτον 

ν. 4099/12 (Αϋ 250) «Οργανιςμοί ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ και ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδθγία 2009/65/ΕΚ. Προςαρμογι τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 

2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκι υνεταιριςτικι Εταιρεία. Μζτρα εφαρμογισ των 

Κανονιςμϊν (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προςταςίασ του ευρϊ και άλλεσ 

διατάξεισ» και ςτον ν.  4209/13 (Αϋ 253) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/61/ΕΕ ςχετικά με τουσ διαχειριςτζσ οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν επενδφςεων 

και τθν Οδθγία 2011/89/ΕΕ ςχετικά με τθ ςυμπλθρωματικι εποπτεία των 

χρθματοπιςτωτικϊν οντοτιτων που ανικουν ςε χρθματοπιςτωτικοφσ ομίλουσ ετερογενϊν 

δραςτθριοτιτων, μζτρα για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί 

εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων, κεντρικϊν αντιςυμβαλλόμενων και αρχείων 

καταγραφισ ςυναλλαγϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

Επί του άρκρου 72 
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Με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 6 του ν. 4209/2013, προβλζπεται θ δυνατότθτα 

λειτουργίασ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. διευρυμζνου ςκοποφ, να παρζχει δθλαδι και παρεπόμενεσ 

υπθρεςίεσ, όπωσ διαχείριςθ κεφαλαίων επενδφςεων, παροχι επενδυτικϊν ςυμβουλϊν, 

λιψθ και διαβίβαςθ εντολϊν, κατόπιν άδειασ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. Οι 

Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. διευρυμζνου ςκοποφ εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ του ν. 3606/2007 

«Περί Αγορϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων, όπωσ παραπζμπει θ παρ. 6 του άρκρου 6. Οι εν 

λόγω διατάξεισ ζχουν αντικαταςτακεί από τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του ν. 4514/2018.  

Με τθν προτεινόμενθ πρϊτθ παράγραφο του άρκρου προτείνεται θ τροποποίθςθ τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 6 επεκτείνεται θ πρόβλεψθ του άρκρου 29 του ν. 4514/2018 

που αφορά τθν δυνατότθτα οριςμοφ ςυνδεδεμζνων αντιπροςϊπων από τισ Α.Ε.Π.Ε.Τ. και 

από τισ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. διευρυμζνου ςκοποφ. Αντίςτοιχα, όπωσ και ςτισ Α.Ε.Δ.Α.Κ., προτείνεται 

θ χοριγθςθ και ςτισ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. αντίςτοιχθσ δυνατότθτασ οριςμοφ ςυνδεδεμζνων 

αντιπροςϊπων και ςυνεργαςίασ με αυτοφσ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν τουσ. Η 

ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ είναι ςυμβατι με τισ αρχζσ του ορκοφ ανταγωνιςμοφ και τθσ 

ιςότιμθσ μεταχείριςθσ μεταξφ δφο εταιριϊν διαφορετικισ νομικισ μορφισ, που παρζχουν 

όμωσ ίδιεσ επενδυτικζσ υπθρεςίεσ, με επί του παρόντοσ χοριγθςθσ νομοκετικοφ 

πλεονεκτιματοσ μόνο ςτισ Α.Ε.Π.Ε.Τ., δεδομζνου μάλιςτα ότι οι Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. διευρυμζνου 

ςκοποφ είναι υποκείμενεσ ςε αντιςτοίχου βακμοφ εποπτείασ κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του ν. 4209/2013. 

Η προτεινόμενθ δεφτερθ παράγραφοσ του άρκρου ζχει ςκοπό τθ ρφκμιςθ των κεμάτων 

που αφοροφν ςτα ακολουκοφμενα λογιςτικά πρότυπα, ςτθν κατάρτιςθ, τον ζλεγχο και τισ 

προκεςμίεσ υποβολισ των ετθςίων και ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων των 

Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.. 

Ειδικότερα, με τθ παράγραφο 1 του νζου άρκρου ειςάγεται υποχρζωςθ των ΑΕΔΟΕΕ για 

κατάρτιςθ των οικονομικϊν τουσ βάςει των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων. Η υποχρζωςθ 

αυτι υφίςταται ιδθ για τα παλαιά ςχιματα αυτο-διαχειριηόμενων ΟΕΕ που ζχουν λάβει 

άδεια ωσ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ιτοι για τισ Α.Ε.Ε.Α.Π., Α.Ε.Ε.Χ. και Ε.Κ.Ε.., βάςει του ν. 4308/2015. 

Με τθν ανωτζρω διάταξθ επιχειρείται εξομοίωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για όλεσ τισ 

Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ωσ προσ τα ακολουκοφμενα λογιςτικά πρότυπα. 

Με τισ παραγράφουσ 2 και 3 ειςάγεται υποχρζωςθ των Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για κατάρτιςθ 

εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων και ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τον 

ζλεγχο και τισ προκεςμίεσ υποβολισ των ετθςίων και εξαμθνιαίων οικονομικϊν τουσ 

καταςτάςεων. 

Με τθν παράγραφο 4 προβλζπεται για τισ Α.Ε.Ε.Α.Π. εναρμόνιςθ των προκεςμιϊν 

υποβολισ των οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ όταν ακόμα 

οι εταιρείεσ δεν ζχουν ειςάγει τισ μετοχζσ τουσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, με τισ 

προκεςμίεσ που ιςχφουν, βάςει ενωςιακοφ δικαίου, μετά τθν ειςαγωγι. 

Σζλοσ, με τθν παράγραφο 5 ειςάγεται υποχρζωςθ για κατάρτιςθ ελεγμζνων εξαμθνιαίων 

οικονομικϊν καταςτάςεων των Α.Ε.Ε.Α.Π. που δεν ζχουν ακόμθ ειςάγει τισ μετοχζσ τουσ ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ρυκμίηονται οι προκεςμίεσ υποβολισ των οικονομικϊν τουσ 

καταςτάςεων ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ όταν ακόμα οι εταιρείεσ δεν ζχουν ειςάγει τισ 
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μετοχζσ τουσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, με τισ προκεςμίεσ που ιςχφουν, βάςει ενωςιακοφ 

δικαίου, μετά τθν ειςαγωγι. 

Με τθν αντικατάςταςθ του άρκρου 17 του ν. 4209/2013 ορίηεται θ επιβολι διορκωτικϊν 

μζτρων για τισ ΑΕΔΟΕΕ που εκτίκενται ςε τιτλοποίθςθ.  

Με τθν τζταρτθ παράγραφο, θ εκνικι νομοκεςία ευκυγραμμίηεται με το άρκρο 40 του 

Κανονιςμοφ και περιγράφονται οι περιπτϊςεισ παραβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 41 του 

εν λόγω Κανονιςμοφ, κατά τισ οποίεσ θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να επιβάλει τισ 

κυρϊςεισ του άρκρου 45 του ν. 4209/2013. 

Επί του άρκρου 73 

Με τθν παροφςα προςκικθ νζασ παραγράφου δ) ςτθν παρ. 2 του άρκρου 71 του ν. 

2533/1997 (Αϋ 228) κακορίηεται το φψοσ τθσ αρχικισ ειςφοράσ των ΑΕΕΔ ςτο υνεγγυθτικό 

ςτο ποςό των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ, τθν 

πολυπλοκότθτα και τισ προςφερόμενεσ επενδυτικζσ υπθρεςίεσ των εταιριϊν αυτϊν. Η 

προςκικθ αυτι είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να ρυκμιςτεί το φψοσ τθσ ειςφοράσ για τισ 

ΑΕΕΔ που ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 87 του ν. 4514/2018 (Αϋ 14), υπόκεινται ςτισ 

διατάξεισ των άρκρων 61 ζωσ 78 του ν. 2533/1997 και ςυμμετζχουν ςτο υνεγγυθτικό με 

ειςφορζσ ςτο Κεφάλαιό του, εφόςον δε διακζτουν ιςοδφναμθ τθσ προςταςίασ των πελατϊν 

τουσ αςφάλιςθ επαγγελματικισ αποηθμίωςθσ. 

Επί του άρκρου 74 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ, προςτίκεται με νζο εδάφιο (κ) ςτθν παράγραφο 10 του 

άρκρου 35 του ν. 4449/2017 ςτον κατάλογο των διοικθτικϊν κυρϊςεων τισ οποίεσ 

επιβάλλει το Δ.. τθσ Ε.Λ.Σ.Ε., θ προςωρινι απαγόρευςθ διάρκειασ ωσ και τριϊν (3) ετϊν, 

απαγορεφοντασ ςε μζλοσ ελεγκτικισ εταιρείασ ι ςε μζλοσ διοικθτικοφ ι διαχειριςτικοφ 

οργάνου οντότθτασ δθμόςιου ςυμφζροντοσ να αςκεί κακικοντα ςε ελεγκτικά γραφεία ι 

οντότθτεσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

Επί του άρκρου 75 

Με τον ν. 4449/2017 ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Οδθγία 2014/56/ΕΕ για τουσ 

υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ των ετιςιων και των ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν. Με το άρκρο 

39 τθσ Οδθγίασ ειςάγεται θ υποχρζωςθ φπαρξθσ επιτροπισ ελζγχου ςε οντότθτεσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ και ορίηεται το είδοσ, ο αρικμόσ και οι ιδιότθτεσ των μελϊν των επιτροπϊν, 

κακϊσ και οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ αυτϊν. Σο άρκρο 39 ενςωματϊκθκε με το άρκρο 44 

του ν. 4449/2017. 

Οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ ςτο άρκρο 44 κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν απόδοςθ 

αςφάλειασ δικαίου τόςο για τουσ επενδυτζσ και τισ αγορζσ, όςο και για τισ οντότθτεσ που 

υπόκεινται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ, για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ 

διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ των επιτροπϊν ελζγχου και κατ’ 

επζκταςθ των οντοτιτων δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςε ςυνάρτθςθ και με τισ διατάξεισ περί 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. Επιπλζον ζχουν ςκοπό να καλφψουν κζματα μθ εφςτοχθσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 39 τθσ Οδθγίασ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία, 

ςχετικά με τθν ςφνκεςθ των επιτροπϊν και να άρουν τυχόν ερμθνευτικά ηθτιματα, να 

κεςμοκετιςουν πζρα των προβλεπόμενων ρυκμίςεων από το άρκρο 39 τθσ Οδθγίασ 
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πρόβλεψθ αρμόδιου οργάνου για τθν ςφνκεςθ και ςτελζχωςθ των επιτροπϊν, να 

διευκολφνουν τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των προβλεπόμενων αρμοδιοτιτων τθσ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, που περιλαμβάνει εξουςίεσ εποπτείασ και διενζργειασ ελζγχων 

τιρθςθσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου, κακϊσ και τθν εξάλειψθ των 

προβλθμάτων που ενζκυψαν κατά τθν εποπτεία και τουσ ελζγχουσ.  

Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 1 τροποποιείται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 44 ορίηοντασ 

ότι κάκε οντότθτα δθμοςίου ςυμφζροντοσ διακζτει επιτροπι ελζγχου θ οποία αποτελείται 

από τρία τουλάχιςτον μζλθ και μπορεί να είναι είτε επιτροπι από μθ εκτελεςτικά μζλθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου, τα οποία ορίηονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, είτε ανεξάρτθτθ 

επιτροπι που αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και 

τρίτουσ, οι οποίοι κα πλειοψθφοφν, είτε ανεξάρτθτθ επιτροπι μόνο από τρίτουσ. τισ δφο 

τελευταίεσ περιπτϊςεισ τα μζλθ ορίηονται από τθν γενικι ςυνζλευςθ ι από άλλο 

ιςοδφναμο όργανο ςε οντότθτεσ χωρίσ μετόχουσ. Η ςφνκεςθ, το είδοσ, θ κθτεία, ο αρικμόσ 

και οι ιδιότθτεσ των μελϊν τθσ επιτροπισ κα αποφαςίηονται από τθν γενικι ςυνζλευςθ ι 

από άλλο ιςοδφναμο όργανο ςε οντότθτεσ χωρίσ μετόχουσ. Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ 

ορίηεται από τα μζλθ τθσ και είναι ανεξάρτθτοσ από τθν ελεγχόμενθ οντότθτα. 

ε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι κανάτου ι απϊλειασ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ επιτροπισ το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο ορίηει νζο μζλοσ ςε αντικατάςταςθ αυτοφ που εξζλιπε, για το χρονικό 

διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, από τα μζλθ, και ςτθν περίπτωςθ μθ μζλουσ 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου τρίτο πρόςωπο μθ μζλοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου, μζχρι θ 

επόμενθ γενικι ςυνζλευςθ προβεί ςτον οριςμό αυτοφ του μζλουσ ωσ νζο ι ςτθν εκλογι 

άλλου για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ αυτοφ ςτθν επιτροπι ελζγχου.  

Σο μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτει επαρκι γνϊςθ ςτθν ελεγκτικι ι λογιςτικι παρίςταται 

πάντοτε ςτισ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Η επιτροπι ελζγχου μπορεί να ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ ι όπου 

αλλοφ προβλζπει το καταςτατικό αυτισ, και οι αποφάςεισ τθσ καταχωροφνται ςε πρακτικά 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 93 του ν. 4548/2018. Η επιτροπι ελζγχου υποβάλει 

ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων προσ τθν γενικι ςυνζλευςθ τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ. 

Με τθν παράγραφο 2 προτείνεται θ προςκικθ ςτθν εξαίρεςθ μθ υποχρεωτικισ διάκεςθσ 

επιτροπισ ελζγχου των κυγατρικϊν ομίλων που εμπίπτουν και ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ 

παραγράφου 12 του άρκρου 2 του ν. 4449/2017, δθλαδι αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων του 

άρκρου 3 του ν. 4364/2016 (Α’ 13). 

Με τθν παράγραφο 3 γίνονται τροποποιιςεισ ωσ προσ τισ εξουςίεσ εποπτείασ και επιβολισ 

κυρϊςεων από τθν Επιτροπι κεφαλαιαγοράσ, θ οποία μπορεί να επιβάλει και ςτθν 

ελεγχόμενθ οντότθτα εκτόσ από και τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι/και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ ελζγχου κυρϊςεισ για τθν μθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 και των 

περιπτϊςεων α’, β’ και γ’ τθσ παραγράφου 3. Επιπλζον ειςάγεται θ υποχρζωςθ τθσ 

ελεγχόμενθσ οντότθτασ τθσ ανακοίνωςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ οργανωμζνθσ αγοράσ εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςυνεδρίαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ 

γενικισ ςυνζλευςθσ και τθσ υποβολισ ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ αντιγράφων 

πρακτικϊν των ωσ άνω ςυνεδριάςεων με κζμα τθ ςφνκεςθ, ςτελζχωςθ ι κθτεία των μελϊν 

τθσ επιτροπισ ελζγχου. 
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Σζλοσ με τθν παράγραφο 4 προτείνεται θ τροποποίθςθ του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 5 του άρκρου 44 με τθν προςκικθ τθσ διαβίβαςθσ από τθν Ε.Λ.Σ.Ε. προσ τθν 

Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, θ οποία κα αποφαςίςει αντίςτοιχα για τθν επιβολι κυρϊςεων 

για τθν μθ τιρθςθ των διατάξεων των περιπτϊςεων δ’, ε’ και ςτ’ τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου. 

Επί του άρκρου 76 

Με το άρκρο 76 ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με τα λεγόμενα «βιματα τιμισ». Ειδικότερα, 

με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2019/2033 τθσ προλθπτικισ εποπτείασ επιχειριςεων επενδφςεων 

αντιμετωπίςτθκε θ ζλλειψθ ιςότιμων όρων ανταγωνιςμοφ μεταξφ ςυςτθματικϊν 

εςωτερικοποιθτϊν και τόπων διαπραγμάτευςθσ τθσ Οδθγίασ 2014/65, με τθν υπαγωγι τθσ 

λειτουργίασ των ςυςτθματικϊν εςωτερικοποιθτϊν ςτο ίδιο κεςμικό πλαίςιο κακεςτϊτων 

βθμάτων τιμισ, όπωσ ιςχφει και για τθν λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευςθσ. 

Παράλλθλα δόκθκε θ δυνατότθτα εξαίρεςθσ των ςυναλλαγϊν μεγάλθσ κλίμακασ που 

πραγματοποιοφνται από τουσ ςυςτθματικοφσ εςωτερικοποιθτζσ (άρκρο 63 ςθμείο 3 του 

Κανονιςμοφ) από τα κακεςτϊτα βθμάτων τιμισ. Με το ςθμείο 5 του άρκρου 64 τθσ νζασ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/2034 τροποποιείται θ παράγραφο 1 του άρκρου 49 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2014/65, αναφορικά με τθν εξαίρεςθ και των ςυναλλαγϊν μεγάλθσ κλίμακασ που 

πραγματοποιοφνται από τουσ τόπουσ διαπραγμάτευςθσ  από τα κακεςτϊτα βθμάτων τιμισ. 

Η Οδθγία (ΕΕ) 2014/65 ζχει ενςωματωκεί ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ με τον ν. 4514/2018. Με 

τον τρόπο αυτό ρυκμίηονται τα κακεςτϊτα βθμάτων τιμισ που αποτελοφν ςθμαντικό 

ηιτθμα για τθν απαλοιφι των εμποδίων εκτζλεςθσ μεγάλων ςυναλλαγϊν από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςε ρυκμιηόμενεσ αγορζσ ςτθ μζςθ τιμι.  

Επί του άρκρου 77 

το άρκρο 77  ορίηονται οι καταργοφμενεσ διατάξεισ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα 

άρκρα 1 ζωσ 11 του ν. 3016/2002 (Α’ 110), κακϊσ και 1 ζωσ και 26 του ν. 3401/2005 (Α’ 

257), και περιλαμβάνει τισ μεταβατικζσ διατάξεισ που αφοροφν ςτθν διατιρθςθ ςε ιςχφ των 

κανονιςτικϊν αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ που ζχουν εκδοκεί κατ' 

εξουςιοδότθςθ του ν. 3016/2002 και του ν. 3401/2005 και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ 

των διατάξεων των άρκρων 1 ζωσ και 26 του ν. 3401/2005 για πράξεισ και παραλείψεισ που 

ζχουν τελεςκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και για τισ ςχετικζσ 

εκκρεμείσ διαδικαςίεσ. Προβλζπεται θ αναδρομικι ιςχφ από τθν 21θ Ιουλίου 2019, 

θμερομθνία που τζκθκε ςε ιςχφ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1129 των διατάξεων των άρκρων 

40 ζωσ 43. 

Επί του άρκρου 78 

Σο ακροτελεφτιο άρκρο 78 ορίηει τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου. 
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