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Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τα Διευθυντικά Πρόσωπα 
 
 

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 
 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,  
Αξιότιμοι κύριοι Αντιπρόεδροι,  
 
Σε συνέχεια της από 14.10.2020 επιστολής της Επιτροπής σας προς τις εισηγμένες 
εταιρίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών, των διευθυντικών τους στελεχών 
και των συνδεδεμένων με αυτά προσώπων, που απορρέουν από τα άρθρα 16 και 19 του 
κανονισμού 596/2014 καθώς και από το άρθρο 45 ν. 4443/2016, θα θέλαμε να θέσουμε 
υπόψη σας τα ακόλουθα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας:  
 
Ι. Κατάλογος Διευθυντικών Προσώπων (άρθρο 45 ν. 4443/2016).    
Η υποχρέωση των εκδοτών να καταρτίζουν και να υποβάλλουν στην Επιτροπή σας 
κατάλογο διευθυντικών προσώπων θεσπίζεται στο άρθρο 19 παρ. 5 κανονισμού 
596/2014 και το άρθρο 45 ν. 4443/2016. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 ν. 
4443/2016:  
 

«1. Ο εκδότης οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον προβλεπόμενο 
στην παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 κατάλογο των προσώπων 
που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς 
με αυτά. Ο εκδότης ενημερώνει τον κατάλογο σε κάθε περίπτωση μεταβολής των 
στοιχείων που περιλαμβάνει και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  ...». 

 
Η ρύθμιση του άρθρου 45 παρ. 1 ν. 4443/2016 αποδίδει σε μεγάλο βαθμό τη ρύθμιση 
του προγενέστερου άρθρου 13 παρ. 3 ν. 3340/20051. Σχετικά με την ερμηνεία του 
άρθρου 13 παρ. 3 ν. 3340/2005, η Επιτροπή σας έχει εκδώσει την υπ. αριθμ. 30/2006 
Εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία:  
 

«Η υποχρέωση του Εκδότη να συμπεριλάβει στον Κατάλογο τον / την σύζυγο ή τα 
εξαρτώμενα τέκνα του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και η 

 
1 Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 3340/2005: «Ο εκδότης οφείλει να καταρτίζει 
κατάλογο των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1 και να τον υποβάλλει στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. Ο εκδότης ενημερώνει τον κατάλογο σε κάθε περίπτωση μεταβολής των 
στοιχείων που περιλαμβάνει και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς». 
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υποχρέωση του να συμπεριλάβει τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης iv της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 της απόφασης υφίσταται, εφόσον τα ως άνω πρόσωπα 
κατέχουν μετοχές του εκδότη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή παράγωγα ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα».    

 
Η Εγκύκλιος αυτή οριοθετεί ορθά την έκταση της υποχρέωσης των εκδοτών, καθώς 
καθιστά σαφές ότι τα στενά συνδεδεμένα πρόσωπα που αναφέρονται στην εν λόγω 
Εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των διευθυντικών στελεχών μόνο 
εφόσον κατέχουν μετοχές του εκδότη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή παράγωγα ή 
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα του εκδότη. Με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσονται οι 
εκδότες από άσκοπη διαδικαστική επιβάρυνση, χωρίς ταυτόχρονα να δυσχεραίνεται η 
άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σας.  
 
Η Ένωση μας θεωρεί ότι για τη ταυτότητα του λόγου η ως άνω Εγκύκλιος εξακολουθεί 
να αποτελεί τη βάση για την ερμηνεία του άρθρου 45 παρ. 1 ν. 4443/2016. Εντούτοις, 
με βάση το ισχύον  δίκαιο, η ρύθμιση του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 443/2016 προβλέπει ότι:  
 

«2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
μπορούν να προβλέπονται τα στοιχεία και οι όροι ενημέρωσης του καταλόγου της 
προηγούμενης παραγράφου και ο τρόπος υποβολής του».  

 
Μέχρι σήμερα η σχετική Απόφαση της Επιτροπής σας δεν έχει εκδοθεί.   
 
Επομένως, για λόγους ασφάλειας δικαίου είναι κρίσιμο μέχρι την έκδοση της ως άνω 
αποφάσεως να διευκρινισθεί από την Επιτροπή σας ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα στην  
Εγκύκλιο 30/2006 εξακολουθούν να ισχύουν και με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 45 
παρ. 1 ν. 4443/2016.  
 
ΙΙ. Έννοια στενά συνδεδεμένου προσώπου  
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. 25 του κανονισμού 596/2014 ως 
«πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα» νοείται, μεταξύ άλλων, το πρόσωπο 
εντός εκδότη, που είναι: «α) μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
της οντότητας αυτής και β) ανώτερο στέλεχος χωρίς την ιδιότητα του μέλους των 
οργάνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε 
προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την οντότητα αυτή, 
καθώς και την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη 
μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές της εν λόγω οντότητας».  
 
Αντίστοιχα, στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. 26 του κανονισμού 596/2014 ως «πρόσωπο που 
έχει στενούς δεσμούς» νοείται, μεταξύ άλλων: «... δ) νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή 
προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που 
ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α), β) ή γ), ή 
το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς 
όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς 
ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου».  
 
Η ΕΑΚΑΑ, απαντώντας σε ερώτημα ως προς το πεδίο εφαρμογής των ως άνω 
ρυθμίσεων (ESMA70-145-111), διατύπωσε την άποψη ότι η ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 
1 στοιχ. 26 περ. δ του κανονισμού 596/2014 περί στενά συνδεδεμένων προσώπων 
αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου τα διευθυντικά στελέχη συμμετέχουν στη λήψη των 
αποφάσεων ή επηρεάζουν τις αποφάσεις του νομικού προσώπου, καταπιστεύματος ή 
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εταιρείας2. Επομένως, η ιδιότητα του στενά συνδεδεμένου προσώπου, με βάση την 
ανωτέρω ρύθμιση, δεν θεμελιώνεται αν τα διευθυντικά στελέχη δεν συμμετέχουν και 
δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του νομικού προσώπου, καταπιστεύματος ή εταιρείας. 
Στις περιπτώσεις αυτές το εν λόγω πρόσωπο δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί τις 
συναλλαγές του, η δε εκδότρια δεν οφείλει να το συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο του 
άρθρου 45 παρ. 1 ν. 4443/2016.  
  
Η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. θεωρεί ότι η ως άνω προσέγγιση της EAKAA είναι απολύτως ορθή και 
σύμφωνη με το πνεύμα των ενωσιακών ρυθμίσεων. Σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης 
είναι να γνωστοποιούνται συναλλαγές προσώπων που είναι πράγματι συνδεδεμένα με 
τα διευθυντικά στελέχη, η απλή δε συμμετοχή ενός προσώπου σε περισσότερα 
διοικητικά συμβούλια δεν μπορεί από μόνη της να καταστήσει τα εν λόγω πρόσωπα 
συνδεδεμένα ούτε δικαιολογείται αντικειμενικά η επιβολή σε αυτά υποχρέωσης προς 
δήλωση των συναλλαγών τους.   
 
Με αυτό ως δεδομένο, είναι κρίσιμο να διευκρινισθεί από την Επιτροπή σας, σύμφωνα 
και με τις κατευθύνσεις της ΕΑΚΑΑ, ότι το άρθρο 3 παρ. στοιχ. 26 περ. δ του κανονισμού 
596/2014 περί συνδεδεμένων προσώπων αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου τα 
διευθυντικά στελέχη συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων ή επηρεάζουν τις 
αποφάσεις του νομικού προσώπου, καταπιστεύματος ή εταιρείας.  
 
Σημειώνοντας για μια ακόμα φορά τη σημασία που έχει η ασφάλεια δικαίου για την 
εφαρμογή των κρίσιμων ρυθμίσεων, αλλά και την ανάγκη να μην επιβάλλονται στους 
εκδότες υπέρμετρες και δυσανάλογες υποχρεώσεις, παρακαλούμε για τις υμέτερες 
διευκρινίσεις.  
 
Με τιμή, 
 
 
 
 
 
Αθανάσιος Κουλορίδας 
Πρόεδρος 

 
2 ESMA70-145-111, σελ. 24: "... the reference to «the managerial responsibilities of which are 
discharged» in Article 3(1)(26)(d) of MAR should be read to cover those cases where a PDMR 
within an issuer (or a closely associated natural person) takes part in or influences the decisions of 
another legal person, trust or partnership (hereinafter “legal entity”) to carry out transactions in 
financial instruments of the issuer.  
For example, in the case of mere cross board membership, where a person sits in the administrative, 
management or supervisory body of an issuer and also in the board of another legal entity where 
they exercise executive or non-executive functions, without however taking part nor influencing the 
decisions of that legal entity to carry out transactions in financial instruments of the issuer, then 
that person should not be considered discharging managerial responsibilities within that legal 
entity for the purposes of Article 3(1)(26)(d) of MAR. Therefore, that legal entity should not be 
subject to the notification obligations under Article 19(1) of MAR. ..."  


