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Αθήνα, 26/01/2021 
 
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου, 
 
Καταρχάς δεχθείτε τις ευχές μου για το νέο έτος.  
 
Η ΕΝΕΙΣΕΤ θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την από 07/12/2020 και με αριθμ. 
Πρωτοκόλλου 2617 επιστολή - απάντησή σας.  
 
Ωστόσο, με έκπληξη αναγνώσαμε το περιεχόμενό της.   
 
Ειδικότερα: 
 
A. Κατάλογος Διευθυντικών Προσώπων (άρθρο 45 ν. 4443/2016).    

Αναφορικά με τον κατάλογο διευθυντικών προσώπων αναφέρεται στην από 
7.12.2020 επιστολή σας ότι "Από τη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων οι 
οποίες δεν διακρίνουν προκύπτει ότι ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και τα πρόσωπα που έχουν 
στενούς δεσμούς με αυτά, ανεξαρτήτως αν κατέχουν μετοχές του εκδότη ή όχι." Η 
ΕΝΕΙΣΕΤ αδυνατεί να αντιληφθεί το προβαλλόμενο επιχείρημα στο μέτρο που 
και οι διατάξεις του προγενέστερου ν. 3340/2005 (οι οποίες ουσιαστικά 
ταυτίζονται με τις ισχύουσες) ουδόλως προέβαιναν σε σχετική διάκριση, η δε 
Επιτροπή Σας ορθά διευκρίνισε τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους με βάση την 
υπ. αρ. 30 κανονιστικού περιεχομένου Εγκύκλιο.  
 
Περαιτέρω, μη αντιληπτό είναι και το επιχείρημα ότι "[η Εγκύκλιος] είχε εκδοθεί 
επί των άρθρων του προϊσχύσαντος και ήδη καταργηθέντος ν. 3340/2005". Όπως 
ήδη ανωτέρω αναφέρθηκε, οι επίμαχες ρυθμίσεις του προγενέστερου και 
καταργηθέντος ν. 3340/2005 ουσιαστικά ταυτίζονται με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις, κατά πάγια δε νομολογία του ΣτΕ η απλή κατάργηση μιας 
εξουσιοδοτικής διάταξης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την κατάργηση των 
κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει αυτής (ΣτΕ 2412/1992, 
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3023/1990). Εξάλλου, υπάρχουν περισσότερες Αποφάσεις1 και Εγκύκλιοι2 της 
Επιτροπής σας που έχουν εκδοθεί με βάση παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις 
και εμφανίζονται ως παραμένουσες σε ισχύ και μετά την κατάργηση αυτών και 
αντικατάστασή τους από νέες ρυθμίσεις.  
 
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε εξόχως προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο η 
Επιτροπή Σας επιχειρεί να μεταβάλλει την άποψή της επί της ερμηνείας των 
σχετικών ρυθμίσεων, ενώ η ως άνω Εγκύκλιος εξακολουθεί να είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής σας χωρίς διευκρίνιση ότι δεν τυγχάνει πλέον 
εφαρμογής. Τα ως άνω ισχύουν κατά μείζονα λόγο στην υπό κρίση περίπτωση 
στο μέτρο που κατά ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 
4443/2016: «… όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις 
καταργούμενες διατάξεις του N. 3340/2005, νοούνται οι αντίστοιχες προς το 
περιεχόμενό τους διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του παρόντος 
νόμου».  
 
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η πρακτική της σιωπηρής κατάργησης δεν 
συνάδει ούτε με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των 
διοικούμενων αλλά ούτε και με την πρακτική της EΑΚΑΑ, όπου η ανάκληση 
προηγούμενων οδηγιών (που εκδόθηκαν είτε από την ίδια είτε από την CESR) 
δεν είναι αυτόματη και σιωπηρή, αλλά αντιθέτως ρητή και ειδική, ενώ πλείστες 
εγκύκλιοι της  CESR παραμένουν σε ισχύ.  
 
Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένα: α) τη ταυτόσημη διατύπωση της παλαιάς 
και νέας ρύθμισης, β) τη ρητή πρόβλεψη της μεταβατικής διάταξης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4443/2016,  γ) την εκτεταμένη και πάγια 
διαφορετική πρακτική της Επιτροπής Σας όπως καταδείχθηκε ανωτέρω και δ) 
την εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, 
παρακαλούμε να επανεξετάσετε την διατυπωθείσα άποψή σας, άλλως να 
προβείτε σε ρητή και για το μέλλον ανάκληση της εγκυκλίου σας, ώστε να είναι 
σε θέση οι διοικούμενοι να συμμορφωθούν από εδώ και πέρα με τη νέα ερμηνεία 
της Επιτροπής Σας. 
 
 
B. Έννοια στενά συνδεδεμένου προσώπου 
 
Σχετικά με την έννοια του στενά συνδεδεμένου προσώπου η Επιτροπή σας 
θεωρεί ότι "δεν αποδίδεται διαφορετική έννοια στα πρόσωπα που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. (26) περ. δ 
του κανονισμού από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ (25)". 
Επομένως, σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής Σας: "η συμμετοχή ενός 
προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότη στο ΔΣ άλλου νομικού 

 

1 Βλ. ενδεικτικά Απ. ΕΚ 21/530/19.11.2009 (Φ.Ε.Κ. Β' 2459/17.12.2009) αλλά και Απ. ΕΚ 
1/506/8.4.2009 με θέμα: «Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας η 
οποία βασίζεται στα ήδη καταργημένα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 
παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του νόµου 3691/2008.  

2 Βλ. ενδεικτικά Εγκύκλιος Αρ. 49: «Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 
του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή 
νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων 
συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 
3842/2010)» . 
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προσώπου καθιστά το νομικό αυτό πρόσωπο, πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς 
και δεν απαιτείται η επιπρόσθετη προϋπόθεση της συμμετοχής του ανωτέρω 
προσώπου στη λήψη απόφασης του νομικού αυτού προσώπου για τη διενέργεια 
συναλλαγής στη μετοχή του εκδότη".  
 
Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη γραμματική και τη συστηματική 
ερμηνεία των ρυθμίσεων του κανονισμού 596/2014. Ειδικότερα, 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 (the managerial 
responsibilities of which) ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά 
καθήκοντα, ενώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. 25 του κανονισμού 
596/2014 ως "πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα" νοείται το 
πρόσωπο που είναι μέλος διοίκησης της οντότητας ή έχει την εξουσία να 
λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις (discharge the managerial responsibilities). 
Εντούτοις, οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνδέονται απαραίτητα ούτε μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η πρώτη παραπέμπει άνευ ετέρου στη δεύτερη. Αν αυτή ήταν η 
βούληση του νομοθέτη, η διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχ (26) περ. δ) θα 
έπρεπε να όριζε ότι ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς νοείται κάθε νομικό 
πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία στο οποίο συμμετέχουν 
πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον εκδότη κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παρ. 1 στοιχ. 25 και δεν θα χρησιμοποιούσε διαφορετική διατύπωση, 
ήτοι τον όρο "τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται".  
 
Κυρίως, όμως, η υποστηριζόμενη από την Επιτροπή Σας άποψη έρχεται σε 
αντίθεση με το σκοπό της ρύθμισης του άρθρου 19 Κανονισμού 596/2014. Πιο 
συγκεκριμένα, η υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων 
που έχουν στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα έχει 
ως σκοπό να αποτρέψει φαινόμενα καταστρατήγησης, όπου διευθυντικά 
στελέχη προκειμένου να αποφύγουν τη γνωστοποίηση των συναλλαγών 
διενεργούν συναλλαγές μέσω νομικών προσώπων τα οποία διοικούν ή / και 
ελέγχουν (Βλ. αντί πολλών Sethe / Hellgardt εις Assmann / Schneider / Mülbert, 
Wertpapierhandelsrecht, 2019, Art. 19 MAR, αρ. 52, Semrau εις Klöhn, 
Marktmissbrauchsverordnung, 2018, Art. 19, 39). Με άλλα λόγια, όπως 
αναφέραμε και στην από 10/11/20 επιστολή μας, σκοπός της νομοθετικής 
ρύθμισης είναι να γνωστοποιούνται συναλλαγές (νομικών) προσώπων που 
έχουν πράγματι στενούς δεσμούς 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 στενά συνδεδεμένα, ούτε 
δικαιολογείται αντικειμενικά η επιβολή σε αυτά υποχρέωσης προς δήλωση των 
συναλλαγών τους.  
 
Και αυτό γιατί η γνωστοποίηση των συναλλαγών που γίνονται από νομικά 
πρόσωπα, στα οποία τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη δεν έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων ούτε και συμμετέχουν στη 
λήψη των αποφάσεων αυτών, ουδεμία σημασία έχει για το επενδυτικό κοινό και 
ουδόλως βοηθά στην πρόληψη κατάχρησης αγοράς. Απεναντίας, η 
γνωστοποίηση των συναλλαγών αυτών θα είχε ως αποτέλεσμα την 
υπερπληροφόρηση της αγοράς (information overload), θα έπληττε 
αδικαιολόγητα τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων νομικών προσώπων ενώ θα 
κατέληγε σε προφανώς παράλογα αποτελέσματα.    
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Αρκεί να σκεφθεί κανείς την περίπτωση ενός μη εκτελεστικού μέλους δ.σ. 
εκδότη που είναι ταυτόχρονα και μη εκτελεστικό μέλος σε δ.σ. πιστωτικού 
ιδρύματος. Σύμφωνα με την άποψη σας, θα έπρεπε να γνωστοποιoύνταν όλες οι 
συναλλαγές του πιστωτικού ιδρύματος επί των μετοχών του εκδότη.... 
 
Αλλά και περαιτέρω η ερμηνευτική εκδοχή που προτείνεται με την επιστολή σας 
["δεν προκύπτει ότι αποδίδεται διαφορετική έννοια στα πρόσωπα που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. (26) περ. δ 
του κανονισμού από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ (25)] 
οδηγεί στο παράλογο αποτέλεσμα να πρέπει να θεωρούνται και οι ίδιοι οι 
εκδότες ως συνδεδεμένα πρόσωπα με τα διευθυντικά στελέχη και να 
γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους με βάση το άρθρο 19 κανονισμού 596/14, 
όπερ προφανώς παράλογο....  
 
Ακριβώς για τους ανωτέρω λόγους 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 ενός άλλου (όχι του εκδότη) νομικού προσώπου, 
καταπιστεύματος ή εταιρείας3. 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 άποψη της ΕΑΚΑΑ, η οποία είναι απολύτως σαφής και ανεπίδεκτη 
αμφισβήτησης και την οποία όλως παραδόξως φαίνεται να αγνοεί η 
Επιτροπή Σας, έχει γίνει αποδεκτή καθόσον γνωρίζουμε από τις εθνικές αρχές 
των κρατών μελών. Ενδεικτικά και μόνον σταχυολογούμε και σας παραθέτουμε 
τις αντίστοιχες απόψεις που έχουν διατυπωθεί από εθνικές αρχές των κρατών 
μελών:  
 
Η Εποπτική Αρχή της Γερμανίας (BaFIN) στο εγχειρίδιο που έχει εκδώσει για 
τις εισηγμένες εταιρείας (έκδοση 25.03.2020) ρητά αναφέρει ότι ένα νομικό 
πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπόχρεο πρόσωπο απλά και μόνο εκ του 
γεγονότος ότι ένα διευθυντικό στέλεχος του εκδότη είναι και διευθυντικό 

 
3 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. ..."  
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στέλεχος του εν λόγω νομικού προσώπου4. Μια τέτοια ερμηνευτική προσέγγιση 
θα οδηγούσε σε ανεπιεική και δυσανάλογα αποτελέσματα, ενώ απαραίτητη 
είναι η ερμηνεία της ρύθμισης με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΑΚΑΑ και το 
σκοπό της εν λόγω ρύθμισης5. 
 
Η Εποπτική Αρχή της Αυστρίας σε έντυπα ερωτήσεων απαντήσεων με 
ημερομηνία 16.7.2018 τονίζει ότι δεν υπέχουν υποχρέωση γνωστοποίησης 
συναλλαγών πρόσωπα που δε συμμετέχουν ή δεν επηρεάζουν την απόφαση για 
διενέργεια συναλλαγών. Μάλιστα η εποπτική Αρχή της Αυστρίας μετά την 
έκδοση της απάντησης της ΕΑΚΑΑ εξέδωσε πράξη με την οποία ενημέρωνε τους 
διοικούμενους ότι πλέον εναρμονίζει την πρακτική της με τις απαντήσεις της 
ΕΑΚΑΑ. 
  
Η Εποπτική Αρχή της Φινλανδίας στην ιστοσελίδα της ρητά αναφέρει ότι το 
ζήτημα της ερμηνεία της έννοιας του στενά συνδεδεμένου προσώπου έχει ήδη 
διευθετηθεί από την ΕΑΚΑΑ, στην άποψη της  οποίας παραπέμπει.  
 
Η Εποπτική Αρχή της Σουηδίας δέχεται συναφώς ότι: "A legal person is closely 
associated with you if you ... are discharging the managerial responsibilities in the 
legal person, even if you and the natural persons closely associated with you hold 
no participating interest or other financial interest in the legal person. You are not 
considered to be discharging the managerial responsibilities in a limited liability 
company if you are only one of several board members of this company. However, 
you are considered to be discharging the managerial responsibilities in a company 
if you, for example, are (i) managing director; (ii) deputy managing director 
(registered with the Swedish Companies Registration Office); or (iii) a board 
member with authority to represent the company in the ordinary course of 
business". 
 
Η Εποπτική Αρχή της Μάλτας (MFSA) με την από 28.9.2019 Εγκύκλιό της 
σχετικά με τον κανονισμό 596/2014 ρητά δέχεται ότι: "With reference to point 
(d) above, reference to the managerial responsibilities of which are discharged' 
contained in Article 3(1)(26) of MAR is not to be read in the same way as the 
definition of PDMR within an issuer contained in Article 3(1)(25) of MAR. The 
reference to 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 (“legal 
entity”) to carry out transactions in financial instruments of the issuer". 

 

4 Emittentenleitfaden, Modul C, 25.3.2020, σελ. 68: "Eine mit dem Emittenten nicht 
identische juristische Person, treuhänderisch tätige Einrichtung oder Personengesellschaft 
ist nicht allein deshalb meldepflichtig, weil eine Führungskraft des Emittenten auch 
Führungsaufgaben in dieser Einheit wahrnimmt (z.B. Aufsichtsratsmandat sowohl beim 
Emittenten als auch bei einer anderen Gesellschaft). Anders ist dies nach Ansicht 
der ESMA nur dann, wenn diese Einheit von der Führungskraft des Emittenten direkt oder 
indirekt kontrolliert wird, zu deren Gunsten gegründet wurde oder ihre wirtschaftlichen 
Interessen weitgehend denen der Führungskraft entsprechen". 

5 Emittentenleitfaden, Modul C, 25.3.2020, σελ. 68: "Eine wörtliche Auslegung der oben 
genannten Punkte würde zu einer unverhältnismäßigen Ausweitung der Meldepflicht 
führen und den Zweck der Vorschrift verfehlen. Daher ist die Meldepflicht 
nach Art. 19 MAR unter Heranziehung der ESMA Q&A1 auf ihren eigentlichen Sinn – das 
Bestehen einer Mitteilungspflicht auch dann, wenn Geschäfte von mitteilungspflichtigen 
Führungspersonen über Gesellschaften getätigt werden - zu reduzieren". 

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Emittentenleitfaden/Modul3/Kapitel2/Kapitel2_1/Kapitel2_1_2/kapitel2_1_2_artikel.html?nn=13483600#U1
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Εξάλλου, η άποψη αυτή γίνεται ομόφωνα δεκτή και στη διεθνή βιβλιογραφία, η 
οποία άνευ ετέρου αποδέχεται την ερμηνεία της ΕΑΚΑΑ ως ορθή. Ενδεικτικά 
παραθέτουμε σχετικά χωρία:  
 
Ο Stegmaier εις Meyer / Veil / Rönnau, Handbuch zum Markmissbrauchsrecht, 
2018, σελ. 422, δέχεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 19 του κανονισμού 596/2014 
πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο ώστε να μην καταλαμβάνονται περιπτώσεις 
όπου μέλος διοίκησης του εκδότη συμμετέχει απλά ως μέλος διοίκησης άλλου 
προσώπου χωρίς να συμμετέχει στις ή να επηρεάζει τις αποφάσεις του εν λόγω 
νομικού προσώπου σχετικά με την κατάρτιση συναλλαγών.   
 
O Semrau εις Klöhn, Marktmissbrauchsverordnung, 2018, Art. 19, αρ. 39, 41, 
δέχεται αντίστοιχα ότι η ρύθμιση πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά ώστε μην 
να καταλαμβάνονται συναλλαγές που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα στα 
οποία απλά υπάρχει ένα κοινό μέλος διοίκησης. Έμφαση θα πρέπει να δίδεται 
στις συναλλαγές στις οποίες το διευθυντικό στέλεχος συμμετέχει ή από τις 
οποίες το διευθυντικό στέλεχος αποκομίζει όφελος.  
  
Oι Sethe / Hellgardt εις Assmann / Schneider / Mülbert, 
Wertpapierhandelsrecht, 2019, Art. 19 MAR, αρ. 52, δέχονται ότι η ρύθμιση 
πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΚΑΑ ώστε να 
αποφεύγονται ανεπιεική αποτελέσματα που είναι προδήλως αντίθετα με το 
σκοπό της ρύθμισης.   
 
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται, επίσης, Meyer, εις Κümpel / Mülbert / Früh / 
Seyfried, Bank und Kapitalmarktrecht, 2019, 1620, Schäfer εις Marsch - Barner / 
Schäfer, Handbuch börsennotierte AG, 2018, 771.  
  
Τέλος, με την άποψη αυτή στοιχίζεται και η νομολογία των εθνικών 
δικαστηρίων. Ενδεικτικά αναφέρεται η απόφαση του Εφετείου Στουττγάρδης, η 
οποία έχει εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του προγενέστερου δικαίου (οι οποίες 
όμως δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με τις ισχύουσες) και η οποία δέχεται ότι 
οι ρυθμίσεις περί γνωστοποίησης των συναλλαγών πρέπει να ερμηνεύονται 
κατά τρόπο ώστε να μην καταλαμβάνονται συναλλαγές νομικών προσώπων στα 
οποία απλά συμμετέχει ένα διευθυντικό στέλεχος του εκδότη ως μέλος 
διοίκησης (OLG Stuttgart Urteil vom 17.11.2010, 20 U 2/10)6.  

 
6 Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση: "Der Wortlaut ist aber erkennbar zu weit gefasst. Dies 

zeigt schon der Umstand, dass er auch Geschäfte des Emittenten in eigenen Aktien erfasst, was 
offensichtlich nicht gewollt ist (Sethe in Assmann/Schneider, WpHG, 5. Aufl., § 15a Rn. 55; 
Heinrich in Kölner Kommentar, WpHG, § 15a Rn. 47). Der Wortlaut der Vorschriften ist deshalb 
teleologisch zu reduzieren. Die Erweiterung der Mitteilungspflicht diente der Umsetzung von 
Artikel 1 Nr. 2 d) der Richtlinie 2004/72/EG der Kommission vom 29.04.2004 zur Durchführung der 
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Sie bezweckte lediglich den 
Schutz vor einer Umgehung der Mitteilungspflicht des § 15a Abs. 1 Satz 1 WpHG durch die 
Zwischenschaltung von Vermögensverwaltungs- und Holdinggesellschaften (Sethe in 
Assmann/Schneider, WpHG, 5. Aufl., § 15a Rn. 56; Heinrich in Kölner Kommentar, WpHG, § 15a 
Rn. 45; BaFin, Emittentenleitfaden 2009, S. 87). Daraus folgt, dass § 15a Abs. 3 WpHG - im hier 
interessierenden Zusammenhang - nur anzuwenden ist, wenn die Person, die beim Emittenten 
Führungsaufgaben wahrnimmt, an der juristischen Person, welche die Geschäfte tätigt, in der 
Weise beteiligt ist, dass sie die Möglichkeit hat, deren Entscheidungen maßgeblich zu 
beeinflussen oder sich durch die Geschäfte einen nennenswerten wirtschaftlichen Vorteil zu 
verschaffen (Sethe in Assmann/Schneider, WpHG, 5. Aufl., § 15a Rn. 56; Heinrich in Kölner 
Kommentar, WpHG, § 15a Rn. 48; BaFin, Emittentenleitfaden 2009, S. 87) ....".  
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Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι η ΕΑΚΑΑ έχει, μεταξύ άλλων, ως 
σκοπό: α) την αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου 
καθεστώτος εποπτείας και την προαγωγή ισότιμων συνθηκών 
ανταγωνισμού καθώς και β) την ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης σε 
ολόκληρη την εποπτική αγορά, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα νέα 
δεδομένα, ως αυτά εκτίθενται στην επιστολή μας και να επανεξετάσετε την 
διατυπωθείσα άποψή σας.  
 
Εν κατακλείδι, η ΕΝΕΙΣΕΤ θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μια η 
Επιτροπή Σας να ευαγγελίζεται τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού δικαίου και τη 
δημιουργία Ένωσης Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών, από την άλλη, όμως, να 
υιοθετεί αποκλίνουσες απόψεις που πλήττουν την ασφάλεια δικαίου και 
δημιουργούν διαδικαστικές επιβαρύνσεις και ανταγωνιστικά μειονεκτήματα 
στις ήδη πολύπαθες ελληνικές επιχειρήσεις. Τούτο δε μάλιστα να το πράττει 
χωρίς να έχει προβεί σε ανάκληση προηγούμενων Εγκυκλίων της ή έστω να έχει 
προβεί σε δημοσίευση της αντίθεσής της με τις δημοσιευμένες απόψεις της 
ΕΚΑΑ προς γνώση των διοικούμενων.  
 
Σε αναμονή της απάντησής σας.  
 
Με τιμή, 

 
Αθανάσιος Κουλορίδας 
Πρόεδρος 

 
 


