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 Με την πρόταση αυτή οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές επιδιώκουν να δοθεί λύση στην 

αβεβαιότητα που προκαλείται εξαιτίας της αποκλίνουσας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1286/2014 για τα PRIIPs από τις εκάστοτε Αρμόδιες Εθνικές Αρχές, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ομοιόμορφα επίπεδα προστασίας των ιδιωτών επενδυτών 

και ισότητα ως προς τους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς και διανομείς των 

PRIIPs εντός της Ε.Ε. 

Η πρόταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών βασίζεται σε παρατηρήσεις και αναλύσεις 

που έχουν πραγματοποιήσει οι ίδιες οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και οι Αρμόδιες 

Εθνικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από το 2018, οπότε και 

θεσπίστηκε με τον Κανονισμό η υποχρέωση κατάρτισης του εγγράφου βασικών 

πληροφοριών για τα PRIIPs. 

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές προτείνουν στις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές να ακολουθήσουν 

τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχονται στην πρότασή τους, ενόσω εποπτεύουν τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τα PRIIPs. Αναφορικά με την εποπτεία 

βάσει του κινδύνου, οι Αρμόδιες Εθνικές Αρχές οφείλουν να ελέγχουν αν οι παραγωγοί 

PRIIPS συντάσσουν και δημοσιεύουν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο αυτών, το έγγραφο 

βασικών πληροφοριών για τις κινητές αξίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Κανονισμού και 

αν τα πρόσωπα που πωλούν τα συγκεκριμένα ομόλογα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του άρθρου 13 του Κανονισμού. Σε περίπτωση που αντιληφθούν παραβίαση του 

Κανονισμού, οι Αρμόδιες Εθνικές Αρχές οφείλουν να επιβάλλουν τις κατάλληλες διοικητικές 

και ποινικές κυρώσεις, που κάθε κράτος μέλος έχει θεσπίσει. 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων της ανομοιόμορφης εφαρμογής του 

Κανονισμού από τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές προτείνουν 

κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού, οι νομοθέτες να προβούν σε 

τροποποιήσεις ώστε να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χρηματοπιστωτικά 

μέσα που εμπίπτουν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Κανονισμού. Προτείνουν τέλος, να 

 Διευκρινήσεις σχετικά με το κατά πόσο συνήθη είδη ομολογιών (π.χ. 
puttable, callable, variable rate) θεωρούνται PRIIPs (Packaged Retail and 
Insurance-based Investment Products) και κατά συνέπεια υπόκεινται στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και στην 
υποχρέωση κατάρτισης εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID)  
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διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η πρόθεση του Κανονισμού να εφαρμόζεται κυρίως 

επί συσκευασμένων (packaged) και δεσμοποιημένων (wrapped) προϊόντων παρά επί 

περιουσιακών στοιχείων που αγοράζονται απευθείας από τον ιδιώτη επενδυτή. 

Στο παράρτημα της Πρότασης Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η οποία 

δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019, εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που 

αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά 

προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP - Packaged Retail and Insurance-based Investment 

Products), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά διαφορετικών ειδών κοινών ομολόγων. Ο γενικός 

κανόνας είναι ότι για κάθε διαφορετικό είδος ομολόγου ή χαρακτηριστικό αυτού θα πρέπει 

να εξετάζεται ξεχωριστά αν εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού. Στις περιπτώσεις όπου 

ένα ομόλογο συνδυάζει περισσότερα χαρακτηριστικά, κάθε χαρακτηριστικό αυτού θα 

πρέπει επίσης να εξετάζεται ξεχωριστά.  

Ειδικότερα, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των ομολόγων βάσει των χαρακτηριστικών 

τους, διευκρινίζονται τα εξής: 

 

 

 ΑΛΗΚΤΑ/ ΑΙΩΝΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 
(perpetual) 

Το γεγονός και μόνο ότι το ομόλογο είναι 
άληκτο, δηλαδή ο ομολογιούχος δεν έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του 
κεφαλαίου οποτεδήποτε θέλει, αλλά τον 
χρόνο επιστροφής του κεφαλαίου επιλέγει ο  
εκδότης, δεν συνεπάγεται ότι υπάρχουν 
διακυμάνσεις στις πληρωμές των 
τοκομεριδίων. Κατά συνέπεια, με την 
επιφύλαξη τυχόν άλλων χαρακτηριστικών 
που μπορεί να συνδυάζει ένα συγκεκριμένο 
άληκτο ομόλογο, η κατηγορία αυτή εξ 
ορισμού δεν υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού. 

 ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(subordinated) 

Το γεγονός και μόνο ότι το ομόλογο είναι 
μειωμένης εξασφάλισης, δεν συνεπάγεται 
ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις πληρωμές 
των τοκομεριδίων. Κατά συνέπεια, με την 
επιφύλαξη τυχόν άλλων χαρακτηριστικών 
που μπορεί να συνδυάζει ένα ομόλογο 
μειωμένης εξασφάλισης, η κατηγορία αυτή 
εξ ορισμού δεν υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού. 

 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (fixed rate) Σε αυτή την κατηγορία ομολόγων δεν 
υπάρχουν διακυμάνσεις στις πληρωμές των 
τοκομεριδίων. Ειδικότερα, στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν: α. Ομόλογα με σταθερή 
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απόδοση βάσει προκαθορισμένου 
επιτοκίου για όλη τη διάρκεια ζωής του 
ομολόγου, ανεξάρτητα από τις 
διακυμάνσεις της αγοράς, β. Ομόλογα με 
προκαθορισμένες αυξομειώσεις του 
επιτοκίου σε καθορισμένες εκ των 
προτέρων περιόδους μέχρι τη λήξη. Με την 
επιφύλαξη τυχόν άλλων χαρακτηριστικών 
που μπορεί να συνδυάζει ένα συγκεκριμένο 
ομόλογο σταθερού επιτοκίου, η κατηγορία 
αυτή εξ ορισμού δεν υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού. 

 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (variable 
rate) 

Σε αυτή την κατηγορία ομολόγων, το 
επιτόκιο του ομολόγου και άρα το ύψος του 
τοκομεριδίου εξαρτάται από το επιτόκιο 
αναφοράς το οποίο είναι μεταβλητό. Έχει 
επομένως σημασία, να εξεταστεί κατά 
περίπτωση η αιτία των εκάστοτε 
διακυμάνσεων και η δομή του 
τοκομεριδίου. 
Προκαθορισμένες αυξήσεις στο επιτόκιο 
του κουπονιού (coupon step-ups), οι οποίες 
δεν σχετίζονται με κάποια τιμή αναφοράς ή 
με την απόδοση μίας ή περισσοτέρων 
κινητών αξιών που δεν έχουν αποκτηθεί 
άμεσα, δεν καθιστούν το ομόλογο PRIIP και 
επομένως να μην υπάγεται στo πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού. Οι 
διακυμάνσεις του επιτοκίου μπορεί να 
οφείλονται στην υποβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη, στην 
αλλαγή ελέγχου του εκδότη ή σε κάποια 
τροποποίηση ρύθμισης φορολογικής ή/και 
κανονιστικής φύσεως. 
Στις περιπτώσεις όπου το ομόλογο είναι 
συνδεδεμένο με ένα δείκτη επιτοκίου πχ 
Libor – Euribor (ανεξάρτητα από τυχόν 
περιθώριο (spread) του επιτοκίου που 
αντανακλά τον πιστωτικό κίνδυνο του 
εκδότη), και πάλι κατά την ESA θεωρείται 
ότι ο επενδυτής κατέχει άμεσα το εν λόγω 
περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν υπάρχει 
κάποια μορφή ενσωμάτωσης δομής 
(structuring) όπως πχ με σκοπό τον 
καθορισμό ορίου ανώτατου ή κατώτατου 
επιτοκίου (cap/floor). Επομένως, μόνο το 
γεγονός της σύνδεσης του ομολόγου με ένα 
δείκτη επιτοκίου, δεν καθιστά το ομόλογο 
PRIIP και επομένως, δεν συνεπάγεται 
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αυτομάτως την υπαγωγή του ομολόγου 
στον Κανονισμό, αλλά η υπαγωγή εξαρτάται 
από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της 
διακύμανσης του επιτοκίου, όπως επίσης 
και από άλλα συμβατικώς καθορισμένα 
χαρακτηριστικά του ομολόγου. 

 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ (puttable) Ο όρος που επιτρέπει στον επενδυτή να 
πουλήσει το ομόλογο πίσω στον εκδότη, 
πρόκειται για ένα συμβατικό δικαίωμα που 
επιτρέπει στον ομολογιούχο να πάψει να 
είναι επενδυτής (δικαίωμα εξόδου) και 
επομένως δεν έχει σκοπό να καταστήσει το 
ομόλογο PRIIP. 
Επομένως, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
χαρακτηριστικών που μπορεί να συνδυάζει 
ένα συγκεκριμένο ομόλογο με δικαίωμα 
πώλησης, η κατηγορία αυτή εξ ορισμού δεν 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού. 

 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (callable) Ο όρος που επιτρέπει στον εκδότη να 
εξοφλήσει το ομόλογο πριν από τη λήξη του 
πρόκειται για ένα δικαίωμα που επιτρέπει 
την πρόωρη λήξη της επένδυσης συμβατικά 
και επομένως, δεν οδηγεί εγγενώς στην 
διακύμανση που συνδέεται με την έκθεση 
στην εκάστοτε τιμή αναφοράς. 
Ωστόσο, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
του ομολόγου (δηλ. το δικαίωμα εξαγοράς) 
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 
αποτελέσει το κριτήριο ώστε το ομόλογο να 
θεωρηθεί PRIIP  και πιο συγκεκριμένα στις 
περιπτώσεις όπου η τιμή εξόφλησης του 
τοκομεριδίου δεν είναι σταθερή και υπάρχει 
διακύμανση ανάλογη της έκθεσης στην τιμή 
αναφοράς. 
Η πρόβλεψη του όρου που επιτρέπει στον 
εκδότη να αποπληρώσει νωρίτερα το 
υπολειπόμενο χρέος χρησιμοποιώντας ένα 
επιτόκιο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει 
την καθαρή παρούσα αξία των κουπονιών 
που κανονικά θα πλήρωνε μελλοντικά, 
σημαίνει ότι το καταβλητέο ποσό στον 
ιδιώτη επενδυτή υπόκειται σε διακυμάνσεις 
εξαιτίας της έκθεσης σε τιμές αναφοράς.  
Ωστόσο, είναι διαφορετική η περίπτωση 
όταν ο τρόπος υπολογισμού του 
προεξοφλητικού επιτοκίου είναι εκ των 
προτέρων γνωστός στον ιδιώτη επενδυτή 
καθώς τότε δεν πληρούνται τα κριτήρια του 
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Κανονισμού (αρ. 4§1) για να χαρακτηριστεί 
το ομόλογο ως PRIIP. (δηλ, δεν θεωρείται 
ότι το ποσό που προκαταβάλλεται είναι 
εκτεθειμένο στις τιμές αναφοράς). 
Εν κατακλείδι, δεν υπόκεινται όλα τα 
ομόλογα με δικαίωμα εξαγοράς στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού,  αλλά η 
υπαγωγή τους κρίνεται κάθε φορά με βάση 
τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του 
δικαιώματος εξαγοράς, όπως επίσης και 
από άλλα συμβατικώς καθορισμένα 
χαρακτηριστικά του ομολόγου. 

 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ (convertible) Στις περιπτώσεις όπου ο επενδυτής ή ο 
εκδότης δύνανται να μετατρέψουν τα 
ομόλογα σε μετοχές του εκδότη (ή 
ενδεχομένως σε μετοχές άλλης εταιρείας) 
το ποσό που καταβάλλεται στον ιδιώτη 
επενδυτή υπόκειται σε διακυμάνσεις 
ανάλογα με την απόδοση της κινητής αξίας 
που αποκτάται εμμέσως. 
Επομένως, τα μετατρέψιμα ομόλογα 
υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού. 

 

Συνοπτικά: 

Είδος Δεν 

είναι 

PRIIP 

Κατά 

περίπτωση 

Είναι  

PRIIP 

           ΑΛΗΚΤΑ/ ΑΙΩΝΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ √   

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ √   

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ √   

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  √  

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ √   

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  √  

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ   √ 

 

Πιο αναλυτικά https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-seek-promote-

consistent-application-priips-regulation-bonds 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-seek-promote-consistent-application-priips-regulation-bonds
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-seek-promote-consistent-application-priips-regulation-bonds

