ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της KB΄, 7 Νοεµβρίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών
εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων,
µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων,
κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/61/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 53 του Μέρους
Α΄ του παρόντος νόµου προσαρµόζεται η νοµοθεσία
προς την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L
174/1.7.2011) «σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που διαχειρίζονται ή προωθούν εµπορικά τέτοιους οργανισµούς, καθώς και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ
και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισµών (ΕΚ) 1060/2009 και
(ΕΕ) 1095/2010», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 (ΕΕ L 145/31.5.2013).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 3, οι διατάξεις του Μέρους Α΄
(άρθρα 1-53) εφαρµόζονται:
α) σε διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) µε έδρα στην Ελλάδα, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους οργανισµούς εναλλακτικών

επενδύσεων (ΟΕΕ), ασχέτως αν οι εν λόγω ΟΕΕ είναι
ΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα, µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ ή ΟΕΕ µε έδρα εκτός ΕΕ,
β) σε ΔΟΕΕ µε έδρα εκτός της ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα
και
γ) σε ΔΟΕΕ µε έδρα εκτός της ΕΕ, οι οποίοι προωθούν
εµπορικά στην Ελλάδα έναν ή περισσότερους ΟΕΕ, ασχέτως αν οι εν λόγω ΟΕΕ είναι ΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα, ΟΕΕ µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ ή ΟΕΕ
µε έδρα εκτός ΕΕ.
2. Η εφαρµογή των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα
1-53) δεν επηρεάζεται:
α) αν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου ή κλειστού τύπου,
β) αν ο ΟΕΕ έχει συµβατική ή καταστατική µορφή ή
µορφή εµπιστεύµατος (trust) ή έχει οποιαδήποτε άλλη
νοµική µορφή,
γ) από τη νοµική δοµή του ΔΟΕΕ.
3. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) δεν έχουν
εφαρµογή στις ακόλουθες οντότητες:
α) εταιρείες συµµετοχών (holding companies),
β) ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης του ν. 3029/2002
(Α΄ 160) ή ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών
παροχών που εµπίπτουν στην Οδηγία 2003/41/ΕΚ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, οι αδειοδοτηµένοι φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση τέτοιων ιδρυµάτων και ενεργούν για λογαριασµό τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της ίδιας Οδηγίας ή οι
διαχειριστές επενδύσεων οι οποίοι ορίσθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ίδιας Οδηγίας, αν δεν
διαχειρίζονται ΟΕΕ,
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γ) υπερεθνικά όργανα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, οι Ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και οι διµερείς αναπτυξιακές τράπεζες, η Παγκόσµια Τράπεζα, το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και άλλα υπερεθνικά όργανα και παρεµφερείς διεθνείς οργανισµοί, αν τα εν λόγω όργανα ή
οργανισµοί διαχειρίζονται ΟΕΕ και αν οι εν λόγω ΟΕΕ ενεργούν υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος,
δ) εθνικές κεντρικές τράπεζες,
ε) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και οργανισµούς ή άλλα ιδρύµατα που διαχειρίζονται κεφάλαια
στήριξης συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων,
στ) σχήµατα συµµετοχής εργαζοµένων ή σχήµατα αποταµίευσης εργαζοµένων,
ζ) οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης.
4. Οι ΔΟΕΕ της παραγράφου 1 συµµορφώνονται προς
τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) σε διαρκή βάση.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) δεν εφαρµόζονται σε ΔΟΕΕ, αν διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ των οποίων οι µόνοι επενδυτές είναι οι ίδιοι οι
ΔΟΕΕ ή οι µητρικές επιχειρήσεις ή οι θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των ΔΟΕΕ ή άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των µητρικών επιχειρήσεων αυτών των ΔΟΕΕ, υπό
την προϋπόθεση ότι κανένας από αυτούς τους επενδυτές δεν αποτελεί ο ίδιος ΟΕΕ.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, µόνον οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
στους ακόλουθους ΔΟΕΕ µε έδρα στην Ελλάδα:
α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άµεσα ή έµµεσα, µέσω εταιρείας µε
την οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται µέσω κοινής διαχείρισης ή
ελέγχου ή µέσω ουσιαστικής άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν µέσω της χρήσης µόχλευσης, δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο των εκατό εκατοµµυρίων ευρώ
(100.000.000 €) ή
β) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άµεσα ή έµµεσα, µέσω εταιρείας µε
την οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται µέσω κοινής διαχείρισης ή
ελέγχου ή µέσω ουσιαστικής άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα
υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, δεν υπερβαίνουν
συνολικά το όριο των πεντακοσίων εκατοµµυρίων ευρώ
(500.000.000 €), αν τα ως άνω χαρτοφυλάκια αποτελούνται από ΟΕΕ χωρίς µόχλευση και δεν έχουν χορηγήσει
στους επενδυτές τους δικαίωµα εξαγοράς που να µπορεί
να ασκηθεί κατά τη διάρκεια πέντε ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής επένδυσης σε κάθε ΟΕΕ.
3. Οι ΔΟΕΕ της παραγράφου 2 κατ’ ελάχιστον:
α) υποχρεούνται σε καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
β) γνωστοποιούν τη στιγµή της ως άνω καταχώρισης
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο τα στοιχεία των ιδίων, όσο και των ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή
τους,
γ) παρέχουν τη στιγµή της ως άνω καταχώρισης στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά µε τις επενδυτικές στρατηγικές των ΟΕΕ που τελούν υπό τη
διαχείρισή τους,
δ) παρέχουν τακτικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια µέσα επί των οποίων
συναλλάσσονται και τις βασικές εκθέσεις σε κινδύνους,
καθώς και τις πιο σηµαντικές συγκεντρώσεις συµµετοχών των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να είναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσµατικά το συστηµικό κίνδυνο και
ε) ενηµερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην
περίπτωση που δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2.
Αν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, οι συγκεκριµένοι ΔΟΕΕ αιτούνται τη χορήγηση άδειας εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών,
σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται
στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 6-11) του Μέρους Α΄ (άρθρα 153).
4. Οι ΔΟΕΕ της παραγράφου 2 δεν απολαµβάνουν κανένα από τα δικαιώµατα που χορηγούνται δυνάµει των
διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53), εκτός αν επιλέξουν την υπαγωγή τους σε αυτόν, µέσω της διαδικασίας
αδειοδότησης που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Β΄ του
Μέρους Α΄. Αν οι ΔΟΕΕ επιλέξουν την εν λόγω υπαγωγή, οι διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στο σύνολό τους.
5. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα των παραγράφων 5
και 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό των διαδικασιών για τους ΔΟΕΕ
που επιλέγουν την υπαγωγή στις διατάξεις του Μέρους
Α΄ (άρθρα 1-53) σύµφωνα µε την παράγραφο 4,
β) τον τρόπο κατά τον οποίο πρέπει να υπολογίζονται
τα κατά την παράγραφο 2 όρια και την αντιµετώπιση των
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων όσων περιουσιακών στοιχείων αποκτώνται κάνοντας χρήση της µόχλευσης, υπερβαίνουν ή/και υπολείπονται του
σχετικού ορίου περιστασιακά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος,
γ) τις υποχρεώσεις καταχώρισης και παροχής πληροφοριών για τους σκοπούς της αποτελεσµατικής παρακολούθησης των συστηµικών κινδύνων, όπως προβλέπει η
παράγραφος 3 και
δ) την υποχρέωση ενηµέρωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την παράγραφο 3.
Άρθρο 4
Ορισµοί
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως «ΟΕΕ» νοείται οποιοσδήποτε οργανισµός συλλογικών επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επενδυτικών του τµηµάτων, ο οποίος:
αα) Συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές µε σκοπό
την επένδυσή τους σύµφωνα µε καθορισµένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και
ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν. 4099/2012 (Α΄ 250) ή το άρθρο 5 της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ.

3
β) αα) Ως «ΔΟΕΕ» νοείται κάθε νοµικό πρόσωπο του
οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός
ή περισσότερων ΟΕΕ.
ββ) Ως «Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισµών
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ)» νοείται ο ΔΟΕΕ
που είναι ανώνυµη εταιρεία, έχει έδρα στην Ελλάδα και
έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
γ) Ως «υποκατάστηµα» σχετικά µε ένα ΔΟΕΕ νοείται
µονάδα εκµετάλλευσης που αποτελεί τµήµα του ΔΟΕΕ,
στερείται νοµικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια ο ΔΟΕΕ. Όλες οι
µονάδες εκµετάλλευσης µε εγκατάσταση στο ίδιο κράτος - µέλος από έναν ΔΟΕΕ µε καταστατική έδρα σε άλλο κράτος-µέλος ή σε τρίτη χώρα θεωρούνται ένα και
µόνο υποκατάστηµα.
δ) Ως «συµµετοχή επί της πρόσθετης απόδοσης»
(carried interest) νοείται µερίδιο στα κέρδη του ΟΕΕ που
περιέρχεται στον ΔΟΕΕ ως πρόσθετη αµοιβή για τη διαχείριση του ΟΕΕ, εξαιρουµένου κάθε µεριδίου στα κέρδη
του ΟΕΕ που περιέρχεται στον ΔΟΕΕ ως απόδοση επένδυσης του ΔΟΕΕ στον ΟΕΕ.
ε) Ως «στενοί δεσµοί» νοείται η κατάσταση κατά την
οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µε:
αα) Σχέση συµµετοχής, δηλαδή κατοχή, άµεσα ή µέσω
ελέγχου, του 20 % ή περισσότερο των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης,
ββ) σχέση ελέγχου, δηλαδή σχέση µεταξύ µητρικής
και θυγατρικής επιχείρησης, όπως αναφέρεται στην παρ.
5 του άρθρου 42ε και στην παρ. 1 του άρθρου 106 του
κ.ν. 2190/1920 ή παρόµοια σχέση µεταξύ ενός φυσικού ή
νοµικού προσώπου και µιας επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος σηµείου, θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική
της µητρικής επιχείρησης αυτών των θυγατρικών.
Η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µόνιµα µε το ίδιο πρόσωπο µε σχέση ελέγχου θεωρείται επίσης ότι συνιστά
«στενό δεσµό» µεταξύ αυτών των προσώπων.
στ) Ως «αρµόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές αρχές
των κρατών-µελών οι οποίες εξουσιοδοτούνται, διά νόµου ή κανονιστικής ρύθµισης, να εποπτεύουν τους
ΔΟΕΕ. Αρµόδια αρχή για την Ελλάδα ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ζ) Ως «αρµόδιες αρχές» σε σχέση µε το θεµατοφύλακα, νοούνται:
αα) Αν ο θεµατοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια στο πλαίσιο του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), η
αρµόδια αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ο θεµατοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια
βάσει της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, αρµόδια αρχή είναι αυτή
του κράτους - µέλους καταγωγής του.
ββ) Αν ο θεµατοφύλακας είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που έχει λάβει άδεια στο
πλαίσιο του ν. 3606/2007 (Α΄195), η αρµόδια αρχή είναι
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αν ο θεµατοφύλακας είναι
επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)
που έχει λάβει άδεια βάσει της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, αρµόδια αρχή είναι αυτή του κράτους - µέλους καταγωγής
του.
γγ) Αν ο θεµατοφύλακας εµπίπτει σε κατηγορία ιδρύµατος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος

νόµου, αρµόδια αρχή είναι αυτή του κράτους - µέλους
καταγωγής του.
δδ) Αν ο θεµατοφύλακας είναι οντότητα στην οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, αρµόδια αρχή είναι
αυτή του κράτους - µέλους καταγωγής του.
εε) Αν ο θεµατοφύλακας διορίζεται ως θεµατοφύλακας για εκτός ΕΕ ΟΕΕ σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και δεν είναι µία από τις προαναφερθείσες οντότητες, αρµόδιες αρχές είναι οι σχετικές εθνικές αρχές της τρίτης χώρας στην οποία ο θεµατοφύλακας έχει
την καταστατική του έδρα.
η) Ως «αρµόδιες αρχές ΟΕΕ της ΕΕ» νοούνται οι εθνικές αρχές κράτους - µέλους, οι οποίες εξουσιοδοτούνται, δια νόµου ή κανονιστικής ρύθµισης, να εποπτεύουν
τον ΟΕΕ.
θ) Ως «έλεγχος» νοείται η ύπαρξη µίας τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
5 του άρθρου 42ε και στην παρ. 1 του άρθρου 106 του
κ.ν. 2190/1920 ή στο άρθρο 1 της έβδοµης οδηγίας
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς ή παρόµοια σχέση
µεταξύ ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου και µιας επιχείρησης.
ι) Ως «εγκατεστηµένος» νοείται:
αα) Προκειµένου περί ΔΟΕΕ, εκεί που έχει την καταστατική του έδρα,
ββ) προκειµένου περί ΟΕΕ, εκεί που έχει λάβει άδεια ή
καταχωρηθεί ή, κατά περίπτωση, αν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ούτε έχει καταχωρηθεί, εκεί που έχει την καταστατική του έδρα,
γγ) προκειµένου περί θεµατοφύλακα, εκεί που έχει
την καταστατική του έδρα ή υποκατάστηµα,
δδ) προκειµένου περί νοµίµου εκπροσώπου, ο οποίος
είναι νοµικό πρόσωπο, εκεί που έχει την καταστατική
του έδρα ή υποκατάστηµα,
εε) προκειµένου περί νοµίµου εκπροσώπου, ο οποίος
είναι φυσικό πρόσωπο, εκεί που έχει τον τόπο κατοικίας
του.
ια) Ως «ΟΕΕ της ΕΕ» νοείται:
αα) κάθε ΟΕΕ που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία ή
ββ) κάθε ΟΕΕ που δεν έχει λάβει άδεια ούτε έχει καταχωρηθεί σε κράτος - µέλος, αλλά έχει την καταστατική του έδρα και/ή τα κεντρικά γραφεία του σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ) Ως «ΔΟΕΕ της ΕΕ» νοείται κάθε ΔΟΕΕ που έχει
την καταστατική του έδρα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιγ) Ως «τροφοδοτικός ΟΕΕ» νοείται κάθε ΟΕΕ ο οποίος:
αα) Επενδύει τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%) των περιουσιακών του στοιχείων σε µερίδια ή µετοχές άλλου ΟΕΕ (του «κύριου ΟΕΕ») ή
ββ) επενδύει τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%) των περιουσιακών του στοιχείων σε περισσότερους του ενός κύριους ΟΕΕ, αν οι εν λόγω κύριοι ΟΕΕ έχουν ταυτόσηµες επενδυτικές στρατηγικές ή
γγ) έχει κατ’ άλλον τρόπο έκθεση ύψους τουλάχιστον
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των περιουσιακών του
στοιχείων σε κύριο ΟΕΕ.
ιδ) Ως «χρηµατοπιστωτικό µέσο» νοείται ένα µέσο, ό-
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πως καθορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007.
ιε) Ως «εταιρεία συµµετοχών» νοείται εταιρεία µε συµµετοχή σε µία ή περισσότερες άλλες εταιρείες, εµπορικός σκοπός της οποίας είναι η εφαρµογή επιχειρηµατικής στρατηγικής ή στρατηγικών µέσω των θυγατρικών ή
συνδεδεµένων εταιρειών της ή των συµµετοχών της,
προκειµένου να αυξηθεί η µακροπρόθεσµη αξία τους, και
η οποία είναι εταιρεία που:
αα) Λειτουργεί για ίδιο λογαριασµό και της οποίας οι
µετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά της ΕΕ ή
ββ) δεν έχει συσταθεί µε κύριο σκοπό την εξασφάλιση
κέρδους για τους επενδυτές της µέσω αποεπένδυσης από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες εταιρείες της, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της εταιρείας ή
άλλα επίσηµα έγγραφα.
ιστ) Ως «κράτος - µέλος καταγωγής ενός ΟΕΕ» νοείται:
αα) Το κράτος - µέλος στο οποίο ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο ή, σε περίπτωση πολλαπλών αδειών ή καταχωρίσεων, το κράτος - µέλος στο οποίο ο ΟΕΕ έχει λάβει
άδεια ή έχει καταχωρηθεί για πρώτη φορά ή
ββ) αν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ή δεν έχει καταχωρηθεί σε κράτος - µέλος, το κράτος-µέλος στο οποίο ο
ΟΕΕ έχει την καταστατική του έδρα και/ή τα κεντρικά
γραφεία του.
ιζ) Ως «κράτος - µέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ» νοείται
το κράτος-µέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει την καταστατική του έδρα. Για τους εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ, κάθε παραποµπή
στο «κράτος - µέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ» στις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) νοείται ως παραποµπή
στο «κράτος - µέλος αναφοράς», όπως προβλέπεται στο
Κεφάλαιο Ζ΄ (άρθρα 34-40).
ιη) Ως «κράτος - µέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ» νοείται,
κατά περίπτωση:
αα) Το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ διαχειρίζεται
ΟΕΕ της ΕΕ,
ββ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ προωθεί εµπορικά τα µερίδια ή τις µετοχές ενός ΟΕΕ της ΕΕ,
γγ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ προωθεί εµπορικά τα µερίδια ή τις µετοχές ενός ΟΕΕ εκτός ΕΕ,
δδ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους αναφοράς, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ διαχειρίζεται
ΟΕΕ της ΕΕ,
εε) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους αναφοράς, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές ενός ΟΕΕ της ΕΕ ή
στστ) το κράτος - µέλος, εκτός του κράτους - µέλους
αναφοράς, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές ενός ΟΕΕ εκτός ΕΕ.
ιθ) Ως «αρχικό κεφάλαιο» νοούνται τα κεφάλαια κατά
την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007.
κ) ως «εκδότης» νοείται κάθε εκδότης κατά την έννοια
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/
2007 (Α΄ 91), ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του
ν. 3606/2007.

κα) Ως «νόµιµος εκπρόσωπος» νοείται κάθε φυσικό
πρόσωπο µε τόπο κατοικίας ή κάθε νοµικό πρόσωπο µε
καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο, ύστερα από ρητό καθορισµό του από ένα ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ,
ενεργεί στο όνοµα του εν λόγω ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ έναντι
των αρχών, των πελατών, των οργάνων και των αντισυµβαλλόµενων του εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του εν λόγω εκτός ΕΕ
ΔΟΕΕ στο πλαίσιο του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53).
κβ) Ως «µόχλευση» νοείται κάθε µέθοδος διά της οποίας ο ΔΟΕΕ αυξάνει την έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ
που διαχειρίζεται είτε µέσω δανεισµού µετρητών ή κινητών αξιών είτε µέσω µόχλευσης ενσωµατωµένης σε θέσεις παραγώγων ή µέσω οποιωνδήποτε άλλων µέσων.
κγ) Ως «διαχείριση ΟΕΕ» νοείται η διενέργεια τουλάχιστον των λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.
κδ) Ως «εµπορική προώθηση» νοείται κάθε άµεση ή έµµεση προσφορά ή τοποθέτηση, µε πρωτοβουλία του
ΔΟΕΕ ή εξ ονόµατος του ΔΟΕΕ, µεριδίων ή µετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται σε επενδυτές µε κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
κε) Ως «κύριος ΟΕΕ» νοείται κάθε ΟΕΕ στον οποίο επενδύει ή έχει έκθεση ένας άλλος ΟΕΕ, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση ιγ΄.
κστ) Ως «κράτος - µέλος αναφοράς» νοείται το κράτος- µέλος που καθορίζεται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο A΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37.
κζ) Ως «ΟΕΕ εκτός ΕΕ» νοείται κάθε ΟΕΕ που δεν είναι ΟΕΕ της ΕΕ.
κη) ως «ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ» νοείται κάθε ΔΟΕΕ που δεν
είναι ΔΟΕΕ της ΕΕ.
κθ) Ως «µη εισηγµένη εταιρεία» νοείται κάθε εταιρεία
η οποία έχει την καταστατική της έδρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και της οποίας οι µετοχές δεν έχουν εισαχθεί σε
οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
λ) Ως «ίδια κεφάλαια» νοούνται τα ίδια κεφάλαια όπως
ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3601/2007, τον τίτλο V
Κεφάλαιο 2 Τµήµα 1 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και τα άρθρα 13 έως 16 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ.
λα) Ως «µητρική επιχείρηση» νοείται η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου
42ε ή της παρ. 1 του άρθρου 106 του κ.ν. 2190/1920 ή, αν
πρόκειται για µητρική επιχείρηση µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της
Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.
λβ) Ως «βασικός διαµεσολαβητής» νοείται πιστωτικό ίδρυµα, ΕΠΕΥ ή άλλη οντότητα που υπόκειται σε προληπτικό θεσµικό πλαίσιο και συνεχή εποπτεία και προσφέρει µία ή περισσότερες υπηρεσίες σε επαγγελµατίες επενδυτές, κυρίως για τη χρηµατοδότηση ή πραγµατοποίηση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ως αντισυµβαλλόµενο µέρος, και µπορεί επίσης να παρέχει άλλες υπηρεσίες, όπως εκκαθάριση και διακανονισµό συναλλαγών, υπηρεσίες θεµατοφυλακής, δανειοδοσία τίτλων, εξειδικευµένη τεχνολογία, και µέσα και εγκαταστάσεις επιχειρησιακής υποστήριξης.
λγ) Ως «επαγγελµατίας επενδυτής» νοείται κάθε επενδυτής που θεωρείται επαγγελµατίας πελάτης ή µπο-
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ρεί κατόπιν αιτήσεώς του να αντιµετωπίζεται ως επαγγελµατίας πελάτης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
λδ) Ως «ειδική συµµετοχή» νοείται κάθε άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε ΔΟΕΕ η οποία αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 9 και
10 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των
όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα
9 και 10 του ν. 3556/2007 και στο άρθρο 12 παράγραφοι
4 και 5 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή συµµετοχή η οποία επιτρέπει την άσκηση σηµαντικής επιρροής στη διοίκηση
του ΔΟΕΕ στον οποίο υφίσταται η εν λόγω συµµετοχή.
λε) Ως «εκπρόσωποι των εργαζοµένων» νοούνται οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 240/2006 (Α΄ 252) ή στο στοιχείο ε΄ του
άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/14/ΕΚ.
λστ) Ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται επενδυτής ο οποίος δεν είναι επαγγελµατίας επενδυτής.
λζ) Ως «θυγατρική επιχείρηση» νοείται η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε ή
της παρ. 1 του άρθρου 106 του κ.ν. 2190/1920 ή, αν πρόκειται για θυγατρική επιχείρηση µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της
Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.
λη) Ως «εποπτικές αρχές» σε σχέση µε ΟΕΕ εκτός ΕΕ
νοούνται οι εθνικές αρχές τρίτης χώρας οι οποίες έχουν
εξουσιοδοτηθεί, διά νόµου ή κανονιστικής ρύθµισης, να
εποπτεύουν τον ΟΕΕ.
λθ) Ως «εποπτικές αρχές» σε σχέση µε ΔΟΕΕ εκτός
ΕΕ νοούνται οι εθνικές αρχές τρίτης χώρας οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί, διά νόµου ή κανονιστικής ρύθµισης, να εποπτεύουν τον ΔΟΕΕ.
µ) Ως «οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης» νοείται, για τους σκοπούς της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, µια οντότητα µοναδικός σκοπός της
οποίας είναι να διεξάγει τιτλοποίηση ή τιτλοποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
24/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης
Δεκεµβρίου 2008, σχετικά µε στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηµατοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες µετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης και άλλες δραστηριότητες κατάλληλες
για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού.
µα) Ως «ΟΣΕΚΑ» νοούνται οι οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4099/2012 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
µβ) Ως «υπερκείµενος ΟΕΕ» νοείται ο ΟΕΕ που επενδύει σε άλλους ΟΕΕ.
µγ) Ως «υποκείµενοι ΟΕΕ» νοούνται οι ΟΕΕ στους οποίους επενδύει ο υπερκείµενος ΟΕΕ.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παρ. 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή
τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τις µεθόδους µόχλευσης, όπως ορίζονται στο στοιχείο κβ΄ της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε χρηµατοοικονοµικών και/ή νοµικών δοµών
µε συµµετοχή τρίτων οι οποίες ελέγχονται από τον σχετικό ΟΕΕ και
β) τον τρόπο υπολογισµού της µόχλευσης.

Άρθρο 5
Προσδιορισµός του ΔΟΕΕ
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Κάθε ΟΕΕ που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) έχει έναν και µόνον ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συµµόρφωση προς τις ανωτέρω διατάξεις. Ο ΔΟΕΕ είναι είτε:
α) εξωτερικός διαχειριστής (εξωτερικός ΔΟΕΕ) ο οποίος είναι το νοµικό πρόσωπο που διορίζεται από τον ΟΕΕ
ή για λογαριασµό του ΟΕΕ και ο οποίος µέσω του διορισµού αυτού είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ΟΕΕ ή
β) ο ίδιος ο ΟΕΕ, που λαµβάνει άδεια ως ΔΟΕΕ, στην
περίπτωση που η νοµική µορφή του ΟΕΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και αν το διευθυντικό όργανο του ΟΕΕ
επιλέγει να µη διορίσει εξωτερικό ΔΟΕΕ.
2. Σε περιπτώσεις που ο εξωτερικός ΔΟΕΕ δεν διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Μέρους
Α΄ (άρθρα 1-53) του ΟΕΕ ή άλλης οντότητας η οποία ενεργεί για λογαριασµό του, ο ΔΟΕΕ ενηµερώνει αµέσως
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, αν πρόκειται για ΟΕΕ
µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ, την αρµόδια αρχή του σχετικού ΟΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί
τον ΔΟΕΕ να λάβει τα αναγκαία µέτρα για τη διόρθωση
της κατάστασης.
3. Αν, παρά τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συνεχίζεται η µη συµµόρφωση, και στον βαθµό
που αφορά ΔΟΕΕ της ΕΕ ή ΟΕΕ της ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τον ΔΟΕΕ να παραιτηθεί από
ΔΟΕΕ του συγκεκριµένου ΟΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση,
ο ΟΕΕ δεν µπορεί πλέον να προωθείται εµπορικά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η µη συµµόρφωση αφορά ΔΟΕΕ
µε έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται ΟΕΕ µε έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΟΕΕ πλέον δεν προωθείται εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ AEΔΟΕΕ
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις για την ανάληψη
δραστηριοτήτων AEΔΟΕΕ
(άρθρο 6 και Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η AEΔΟΕΕ διέπεται από τις διατάξεις του Μέρους
Α΄ (άρθρα 1-53) και συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920. Οι µετοχές της ΑΕΔΟΕΕ είναι ονοµαστικές. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ΑΕΔΟΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται να
έχει χορηγηθεί προηγουµένως άδεια λειτουργίας
ΑΕΔΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης
εταιρείας σε ΑΕΔΟΕΕ. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και η άδεια σύστασης, η ΑΕΔΟΕΕ δύναται να
διαχειριστεί ΟΕΕ.
Η ΑΕΔΟΕΕ που λαµβάνει άδεια λειτουργίας δυνάµει
των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) συµµορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της προς
τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις.
2. α) Η εξωτερική ΑΕΔΟΕΕ έχει ως αποκλειστικό σκο-
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πό τη διαχείριση ΟΕΕ και επιπροσθέτως, τη διαχείριση
ΟΣΕΚΑ, αν έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του
ν. 4099/2012.
β) Η δραστηριότητα της διαχείρισης ΟΕΕ περιλαµβάνει, για τους σκοπούς του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) , τουλάχιστον τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων, και επιπροσθέτως, τις παρακάτω λειτουργίες:
αα) τη διοίκηση των ΟΕΕ: νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης, υπηρεσίες εξυπηρέτησης
πελατών, αποτίµηση του χαρτοφυλακίου και καθορισµό
της αξίας των µεριδίων/µετοχών του (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών δηλώσεων), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση µητρώου µεριδιούχων/µετόχων, διανοµή εισοδήµατος, έκδοση και εξαγορά µεριδίων/µετοχών, διεκπεραίωση συναλλαγών επί µεριδίων/µετοχών, αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων,
ββ) τη διαφήµιση των ΟΕΕ και την εµπορική προώθησή
τους και
γγ) δραστηριότητες που αφορούν στα περιουσιακά
στοιχεία των ΟΕΕ, όπως υπηρεσίες απαραίτητες για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων πίστης του ΔΟΕΕ, της
διαχείρισης υποδοµών και εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων διαχείρισης ακινήτων, της παροχής συµβουλών
σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση των κεφαλαίων τους, της βιοµηχανικής στρατηγικής και σχετικών θεµάτων, της παροχής συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά
µε συγχωνεύσεις και την εξαγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται µε τη διαχείριση του ΟΕΕ
και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων
στα οποία έχει επενδύσει.
3. Ο ΟΕΕ µε εσωτερική διαχείριση δεν αναπτύσσει
δραστηριότητες άλλες από την εσωτερική διαχείριση
του συγκεκριµένου ΟΕΕ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 και κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εξωτερική
ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να παρέχει, επιπροσθέτως, τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά
ταµεία και σε ιδρύµατα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, σύµφωνα µε
την απόφαση Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 «Όροι λειτουργίας των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης» του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄
462), σύµφωνα µε εντολές που δίδονται από πελάτες και
για κάθε πελάτη χωριστά και
β) παρεπόµενες υπηρεσίες:
αα) Παροχή επενδυτικών συµβουλών,
ββ) φύλαξη και διοικητική διαχείριση µετοχών ή µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και
γγ) λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων.
5. Οι ΑΕΔΟΕΕ δεν δύνανται να λάβουν άδεια από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει του Μέρους Α΄ (άρθρα
1-53), για:
α) την παροχή µόνο των υπηρεσιών της παραγράφου
4,
β) την παροχή των παρεπόµενων υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, χωρίς να έχουν λάβει ά-

δεια για την παροχή της υπηρεσίας της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 4,
γ) την άσκηση µόνον των δραστηριοτήτων των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
δ) την παροχή της υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να παρέχουν την υπηρεσία της διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες αναφέρονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και αντιστρόφως.
6. Η ΑΕΔΟΕΕ εφαρµόζει την παράγραφο 5 του άρθρου 3 και τα άρθρα 10, 12, 14, 19 και 25 του
ν. 3606/2007 κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή της να ρυθµίζει λεπτοµέρειες και τεχνικά θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
7. Οι ΑΕΔΟΕΕ παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που χρειάζεται για την ευχερή παρακολούθηση της συνεχούς συµµόρφωσης των ΑΕΔΟΕΕ
µε τους όρους των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 153).
8. Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε
το ν. 3606/2007, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος-µέλος σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ και
τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή σε άλλο κράτος-µέλος σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/48/ΕΚ
δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν άδεια λειτουργίας βάσει του παρόντος νόµου προκειµένου να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, όπως ατοµική διαχείριση χαρτοφυλακίου σε σχέση µε ΟΕΕ. Οι ως άνω εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µπορούν, άµεσα ή έµµεσα,
να προσφέρουν ή να διαθέτουν µερίδια ΟΕΕ σε επενδυτές στην Ελλάδα, µόνον στο βαθµό κατά τον οποίο τα
µερίδια µπορούν να προωθηθούν εµπορικά σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53).
Άρθρο 7
Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά στην ίδια, σχετικά
µε:
α) τα φυσικά πρόσωπα που πραγµατικά διεξάγουν τις
εργασίες της,
β) την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων
που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή, καθώς
και το ύψος της συµµετοχής αυτής,
γ) το πρόγραµµα δραστηριοτήτων της το οποίο καθορίζει και την οργανωτική δοµή του, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της δυνάµει των Κεφαλαίων Β΄ (άρθρα 6-11),
Γ΄ (άρθρα 12-21), Δ΄ (άρθρα 22-24) και, κατά περίπτωση,
των Κεφαλαίων Ε΄ (άρθρα 25-30), ΣΤ΄ (άρθρα 31-33), Ζ΄
(άρθρα 34-40) και Η΄ (άρθρο 41) του Μέρους Α΄ (άρθρα
1-53),
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δ) πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές και πρακτικές
αµοιβών κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 και
ε) πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις οι οποίες
πραγµατοποιούνται για την ανάθεση και τη δευτερεύουσα ανάθεση λειτουργιών σε τρίτους, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας παρέχει επιπλέον στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες, αναφορικά µε τους
ΟΕΕ τους οποίους προτίθεται να διαχειριστεί, σχετικά
µε:
α) τις επενδυτικές στρατηγικές, συµπεριλαµβανοµένων των τύπων των υποκείµενων επενδυτικών κεφαλαίων στην περίπτωση που ο ΟΕΕ αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια, και
της πολιτικής της ΑΕΔΟΕΕ όσον αφορά τη χρήση µόχλευσης, καθώς και το προφίλ κινδύνου και τα άλλα χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να
διαχειρισθεί, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών
σχετικά µε τα κράτη-µέλη ή τα τρίτα κράτη στα οποία οι
ΟΕΕ είναι εγκατεστηµένοι ή αναµένεται να εγκατασταθούν,
β) τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ στην περίπτωση που ο ΟΕΕ αποτελεί τροφοδοτικό ΟΕΕ,
γ) τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ
που σκοπεύει να διαχειρισθεί η ΑΕΔΟΕΕ,
δ) τις ρυθµίσεις που έγιναν για το διορισµό θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε το άρθρο 21, για κάθε ΟΕΕ που σκοπεύει να διαχειρισθεί η ΑΕΔΟΕΕ και
ε) οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 για κάθε
ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειρισθεί η
ΑΕΔΟΕΕ.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από
ΑΕΔΑΚ του ν. 4099/2012, που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) του παρόντος νόµου, να παράσχει πληροφορίες ή έγγραφα τα οποία η ΑΕΔΑΚ είχε ήδη παράσχει αν ζήτησε άδεια λειτουργίας βάσει του
ν. 4099/2012, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα εξακολουθούν να είναι επικαιροποιηµένα.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε τριµηνιαία βάση για τις άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν ή ανακλήθηκαν σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο (άρθρα 6-11).
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας AEΔΟΕΕ
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ, µόνον αν:
α) βεβαιωθεί ότι η ΑΕΔΟΕΕ είναι σε θέση να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53),
β) η ΑΕΔΟΕΕ έχει επαρκές µετοχικό κεφάλαιο και ίδια
κεφάλαια κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9,
γ) τα πρόσωπα που πραγµατικά διεξάγουν τις εργασίες της ΑΕΔΟΕΕ διαθέτουν την απαιτούµενη αξιοπιστία
και επαγγελµατική εµπειρία σε σχέση και µε τις επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθούν οι ΟΕΕ τους οποίους
διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί χωρίς
καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοι-

χεία των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε αντικατάσταση των εν λόγω προσώπων. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τα
απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και εµπειρίας ζητεί την αποµάκρυνσή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της
ΑΕΔΟΕΕ διευθύνονται από δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή της να ρυθµίζει κάθε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, καθώς και µε τα κριτήρια καταλληλότητας των
µελών του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΔΟΕΕ και των
λοιπών προσώπων που πραγµατικά διεξάγουν τις εργασίες της,
δ) οι µέτοχοι της ΑΕΔΟΕΕ που κατέχουν ειδική συµµετοχή είναι κατάλληλοι, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η χρηστή και συνετή διαχείριση
της ΑΕΔΟΕΕ και
ε) η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση της
ΑΕΔΟΕΕ βρίσκονται στην Ελλάδα.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί προηγουµένως τη
γνώµη των αρµόδιων αρχών των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών, προκειµένου να χορηγήσει άδεια
λειτουργίας σε ΑΕΔΟΕΕ, η οποία είναι:
α) θυγατρική άλλου ΔΟΕΕ, εταιρείας διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που
έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος ή
β) θυγατρική της µητρικής επιχείρησης άλλου ΔΟΕΕ,
εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος - µέλος ή
γ) εταιρεία που ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα µε αυτά που ελέγχουν άλλο ΔΟΕΕ, εταιρεία
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί προηγουµένως τη
γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΟΕΕ, η οποία:
α) είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που εδρεύει στην Ελλάδα ή
β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που εδρεύει
στην Ελλάδα ή
γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ αν η αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων παρεµποδίζεται εξαιτίας κάποιας από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από στενούς δεσµούς µεταξύ της ΑΕΔΟΕΕ και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων,
β) από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτου κράτους, οι οποίες διέπουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία η ΑΕΔΟΕΕ έχει στενές σχέσεις,
γ) από δυσκολίες στην επιβολή των εν λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να περιορίσει
το αντικείµενο της άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ, ιδίως
όσον αφορά τις επενδυτικές στρατηγικές των ΟΕΕ που
επιτρέπεται στην ΑΕΔΟΕΕ να διαχειρισθεί.

8
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει εγγράφως
την ΑΕΔΟΕΕ που αιτείται άδεια λειτουργίας, εντός
τριών (3) µηνών από την υποβολή της πλήρους αίτησης,
για τη χορήγηση ή µη της άδειας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρατείνει την προθεσµία αυτή κατά
τρεις (3) επιπλέον µήνες, αν το θεωρήσει αναγκαίο λόγω
των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης και αφού ενηµερώσει σχετικά την ΑΕΔΟΕΕ.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, µια αίτηση κρίνεται πλήρης, αν η ΑΕΔΟΕΕ έχει υποβάλει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
και στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 7.
Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται ΟΕΕ
στην Ελλάδα που έχουν τις επενδυτικές στρατηγικές
που περιγράφονται, κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7, στην αίτηση
που υπέβαλε για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, αµέσως µετά τη λήψη της εν λόγω άδειας, αλλά όχι νωρίτερα από έναν (1) µήνα µετά την υποβολή των πληροφοριών που τυχόν έλειπαν και αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7.
Άρθρο 9
Μετοχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΟΕΕ που αποτελεί εσωτερικά διαχειριζόµενο ΟΕΕ έχει ελάχιστο ύψος τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΔΟΕΕ που έχει οριστεί ως
εξωτερική διαχειρίστρια ΟΕΕ έχει ελάχιστο ύψος εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ.
3. Κατ’ εξαίρεση, για τις υφιστάµενες εταιρείες που
διαχειρίζονται ΟΕΕ τα όρια των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται για τα ίδια κεφάλαιά τους. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να τροποποιούνται
τα ποσά των παραγράφων 1 και 2. Στην περίπτωση αυτή,
για τον υπολογισµό του ελαχίστου ύψους του µετοχικού
κεφαλαίου των ΑΕΔΟΕΕ που λειτουργούν κατά το χρόνο της αλλαγής, λαµβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαιά
τους.
4. Στην περίπτωση που η αξία των χαρτοφυλακίων των
ΟΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ υπερβαίνει τα διακόσια
πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ, η ΑΕΔΟΕΕ οφείλει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της κατά το ποσό
που αντιστοιχεί στο 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΟΕΕ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ. Η κατά
το παραπάνω εδάφιο αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
δεν απαιτείται αν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου
της ΑΕΔΟΕΕ και του ποσού της αύξησης υπερβαίνει τα
δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, ως χαρτοφυλάκια της ΑΕΔΟΕΕ θεωρούνται οι ΟΕΕ τους οποίους
διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των
ΟΕΕ για τους οποίους η ΑΕΔΟΕΕ έχει αναθέσει λειτουργίες σύµφωνα µε το άρθρο 20, αλλά εξαιρουµένων
των χαρτοφυλακίων ΟΕΕ τα οποία η ΑΕΔΟΕΕ διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης.
6. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 4, τα ίδια κεφάλαια

της ΑΕΔΟΕΕ δεν πρέπει να υπολείπονται του ποσού που
ορίζεται µε την απόφαση 1/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία
ενσωµατώνει το άρθρο 21 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ.
7. Τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΟΕΕ δεν µπορεί να είναι
µικρότερα από τα ποσά που ορίζονται στις παραγράφους
1, 2, 4 και 6 του παρόντος άρθρου. Για το λόγο αυτόν,
η ΑΕΔΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
τις οικονοµικές της καταστάσεις αµέσως µετά τη δηµοσίευσή τους. Αν τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΔΟΕΕ είναι µικρότερα από τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή
της, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να θέτει
στην ΑΕΔΟΕΕ περιορισµένη προθεσµία για την προσαρµογή των ιδίων κεφαλαίων της, άλλως, την παύση του
συνόλου ή µέρους των δραστηριοτήτων της.
8. Η ΑΕΔΟΕΕ επιτρέπεται να µην καταβάλει µέχρι και
το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης
των ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην παράγραφο
4, αν προσκοµίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισόποση εγγύηση στην οποία θα αναφέρεται ότι σε πρώτη ζήτηση θα κατατεθεί σε λογαριασµό της ΑΕΔΟΕΕ το ως άνω ποσό της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της. Εκδότης
της εγγύησης δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος - µέλος ή σε τρίτο κράτος, αν υπόκεινται
σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ισοδύναµοι
µε τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολείς της εν λόγω εγγύησης είναι η ΑΕΔΟΕΕ ή οι µέτοχοί της.
9. Για την κάλυψη ενδεχόµενων κινδύνων επαγγελµατικής ευθύνης που προκύπτουν από δραστηριότητες της
ΑΕΔΟΕΕ κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των εκτελεστικών µέτρων της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, τόσο οι εσωτερικά διαχειριζόµενοι
ΟΕΕ όσο και οι εξωτερικές ΑΕΔΟΕΕ είτε:
α) διαθέτουν πρόσθετα ίδια κεφάλαια που επαρκούν
για την κάλυψη ενδεχόµενων κινδύνων αστικής ευθύνης
που προκύπτει από επαγγελµατική αµέλεια είτε
β) διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης για
την κάλυψη της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελµατική αµέλεια, η οποία είναι επαρκής για τους
κινδύνους που καλύπτει.
10. Τα ίδια κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9, επενδύονται σε ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία ή σε περιουσιακά στοιχεία που δύνανται να µετατραπούν άµεσα σε µετρητά
και δεν περιλαµβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.
11. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 9
του άρθρου 9 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, βάσει των οποίων εκδόθηκε ο Κανονισµός (ΕΕ) 231/2013, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε την παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου τα οποία καθορίζουν:
α) τους κινδύνους που πρέπει να καλύπτουν τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια ή η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης,
β) τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας
των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων ή της κάλυψης που παρέχει η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης και
γ) τον τρόπο προσδιορισµού των απαιτούµενων προ-
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σαρµογών των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων ή της κάλυψης που παρέχει η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης.
12. Με την εξαίρεση των παραγράφων 9 και 10 και των
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 11, το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε
ΑΕΔΟΕΕ που είναι ταυτοχρόνως ΑΕΔΑΚ του ν. 4099/
2012 ή εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ.

(10) εργάσιµες ηµέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, µέσα στην οποία η ΑΕΔΟΕΕ οφείλει να διατυπώσει
τις απόψεις της και να λάβει, αν συντρέχει περίπτωση,
τα κατάλληλα µέτρα για την παύση των παραβάσεων ή
την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της
προθεσµίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της ΑΕΔΟΕΕ και αξιολογήσει τα µέτρα που έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς.

Άρθρο 10
Αλλαγές στο πεδίο εφαρµογής της άδειας
λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΕΔΟΕΕ

1. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ουσιώδη αλλαγή στις προϋποθέσεις για την
αρχική άδεια λειτουργίας, και ιδίως τις ουσιώδεις αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το
άρθρο 7, πριν από την εφαρµογή τους.
2. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να επιβάλει περιορισµούς ή να απορρίψει τις εν λόγω αλλαγές, ενηµερώνει την ΑΕΔΟΕΕ, εντός ενός (1) µηνός από
τη λήψη της γνωστοποίησης της παραγράφου 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρατείνει την προθεσµία αυτήν κατά έναν (1) επιπλέον µήνα, αν το θεωρήσει
αναγκαίο λόγω των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης
και αφού ενηµερώσει σχετικά την ΑΕΔΟΕΕ. Οι αλλαγές
αυτές τίθενται σε ισχύ αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δεν αντιταχθεί σε αυτές εντός της σχετικής περιόδου αξιολόγησής τους, κατά τα προηγούµενα εδάφια.
Άρθρο 11
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει
την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει σε ΑΕΔΟΕΕ,
µόνον αν αυτή:
α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας που της χορηγήθηκε εντός δώδεκα (12) µηνών ή παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τις δραστηριότητες για
τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο
από έξι (6) µήνες,
β) έλαβε την άδεια λειτουργίας βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της,
δ) δεν τηρεί πλέον τις σχετικές διατάξεις του ν. 3606/
2007, αν η άδεια λειτουργίας της καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου,
ε) έχει παραβεί σοβαρά και συστηµατικά τις διατάξεις
που θεσπίζονται βάσει του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή
στ) συντρέχει άλλος λόγος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ο οποίος προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην
ΑΕΔΟΕΕ τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις,
καθώς και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ανάκληση
της άδειας λειτουργίας της, τάσσοντάς της ταυτόχρονα
προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα

ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Γενικές αρχές
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ τηρούν διαρκώς τους ακόλουθους κανόνες:
α) ενεργούν εντίµως και νοµίµως, µε τη δέουσα προσοχή, µέριµνα και επιµέλεια κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους,
β) ενεργούν προς το συµφέρον των ΟΕΕ ή των επενδυτών των ΟΕΕ που διαχειρίζονται και της ακεραιότητας
της αγοράς,
γ) διαθέτουν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους
πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη βέλτιστη διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων,
δ) λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για την αποτροπή
συγκρούσεων συµφερόντων και, αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, για τον εντοπισµό, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση, και, κατά περίπτωση, τη γνωστοποίηση των εν λόγω συγκρούσεων συµφερόντων
προκειµένου να αποτρέπεται η επιζήµια επίδρασή τους
στα συµφέροντα των ΟΕΕ και των επενδυτών τους και
να εξασφαλίζεται η δίκαιη µεταχείριση των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται,
ε) τηρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπουν την άσκηση των επιχειρηµατικών τους
δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να προωθούνται κατά τον
πλέον επωφελή τρόπο τα συµφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζονται ή των επενδυτών τους και να διασφαλίζεται
η ακεραιότητα της αγοράς και
στ) µεριµνούν ώστε όλοι οι επενδυτές των ΟΕΕ να
τυγχάνουν δίκαιης µεταχείρισης.
Κανένας επενδυτής ΟΕΕ δεν µπορεί να τυγχάνει προνοµιακής µεταχείρισης, εκτός αν αυτή γνωστοποιείται
στον κανονισµό ή στα καταστατικά έγγραφα του συγκεκριµένου ΟΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ, που έχει λάβει άδεια για την παροχή
της υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6:
α) δεν επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο ή µέρος του
χαρτοφυλακίου των πελατών σε µερίδια ή µετοχές των
ΟΕΕ που διαχειρίζεται, εκτός αν λάβει προηγούµενη γενική έγκριση από τον πελάτη και
β) υπόκειται, όσον αφορά τις υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 6, στις διατάξεις των άρθρων 61 έως
και 78 του ν. 2533/1997 (Α΄ 228) σχετικά µε τα συστήµα-
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τα αποζηµίωσης των επενδυτών.
3. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 3
του άρθρου 12 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τα κριτήρια που χρησιµοποιεί για την εποπτεία της τήρησης από τις ΑΕΔΟΕΕ των
υποχρεώσεών τους βάσει της παραγράφου 1.
Άρθρο 13
Πολιτική αποδοχών
(άρθρο 13 και Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ θεσπίζουν και τηρούν πολιτικές και
πρακτικές αποδοχών για εκείνες τις κατηγορίες προσωπικού των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των
ΑΕΔΟΕΕ ή των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών, των
στελεχών που ασκούν διαχείριση κινδύνων, των στελεχών που ασκούν λειτουργίες ελέγχου και οποιωνδήποτε
υπαλλήλων, των οποίων οι συνολικές αποδοχές τους εντάσσουν στην ίδια κατηγορία αποδοχών µε τα ανώτερα
διευθυντικά στελέχη και τα στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων. Οι πολιτικές και πρακτικές αποδοχών
πρέπει να είναι συµβατές και να εξυπηρετούν τη χρηστή
και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και να µην
ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων ασύµβατων προς
το προφίλ κινδύνου, τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ που διαχειρίζονται.
Οι ΑΕΔΟΕΕ καθορίζουν τις ανωτέρω πολιτικές και
πρακτικές αποδοχών σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3
και 4.
2. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών και
των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, για τις κατηγορίες προσωπικού της παραγράφου 1, οι ΑΕΔΟΕΕ
συµµορφώνονται προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο
και σε βαθµό ενδεδειγµένο προς το µέγεθός τους, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:
α) Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή
και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύµβατη
προς το προφίλ κινδύνου, τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ που διαχειρίζονται.
β) Η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη µε την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα
συµφέροντα της ΑΕΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή των επενδυτών των ΟΕΕ και περιλαµβάνει µέτρα
για την αποφυγή των συγκρούσεων συµφερόντων.
γ) Το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕΔΟΕΕ, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας, υιοθετεί και περιοδικώς αξιολογεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της.
δ) Η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται,
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική επαναξιολόγηση ως προς τη συµµόρφωσή της προς τις πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που
έχουν υιοθετηθεί από το διοικητικό συµβούλιο στο πλαίσιο της εποπτικής του αρµοδιότητας.
ε) Τα στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου αποζηµιώνονται σε συνάρτηση µε την επίτευξη ή µη των
στόχων που συνδέονται µε τις λειτουργίες τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηµατικών τοµέων

που ελέγχουν.
στ) Οι αποδοχές των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών στις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συµµόρφωσης παρακολουθούνται από την επιτροπή αποδοχών, αν έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
ζ) Στην περίπτωση που οι αποδοχές συναρτώνται προς
τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασµό της αξιολογούµενης επίδοσης
του προσώπου και της υπηρεσιακής µονάδας ή του υπό εξέταση ΟΕΕ µε τα συνολικά αποτελέσµατα της ΑΕΔΟΕΕ.
Κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων, λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και µη κριτήρια.
η) Η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε ένα
πολυετές πλαίσιο προσαρµοσµένο στον κύκλο ζωής των
ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ, ώστε να
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε
µακροπρόθεσµες επιδόσεις και ότι η πραγµατική καταβολή των αποδοχών κατά το σκέλος που συναρτώνται
προς τις επιδόσεις κατανέµεται σε χρονική περίοδο που
λαµβάνει υπόψη την πολιτική εξαγοράς µεριδίων ή µετοχών των ΟΕΕ που η ΑΕΔΟΕΕ διαχειρίζεται και τους αντίστοιχους επενδυτικούς τους κινδύνους.
θ) Οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση, ισχύουν µόνο σε περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης.
ι) Οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών καθορίζονται µε την κατάλληλη αναλογία, µε το σταθερό τµήµα τους να αντιπροσωπεύει ένα
επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών,
προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εφαρµογή µιας
πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να µην καταβληθούν µεταβλητές αποδοχές.
ια) Οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που
επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασµένες
κατά τρόπο ώστε να µην ανταµείβεται η αποτυχία.
ιβ) Η µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιούνται
για τον υπολογισµό των µεταβλητών αποδοχών ή οµάδων µεταβλητών αποδοχών, περιλαµβάνει ένα αναλυτικό µηχανισµό προσαρµογής που ενσωµατώνει όλους
τους σηµαντικούς τύπους τρεχόντων και µελλοντικών
κινδύνων.
ιγ) Με βάση τη νοµική µορφή του ΟΕΕ και τον κανονισµό ή τα καταστατικά του έγγραφα, σηµαντικό ποσοστό,
και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%) οποιωνδήποτε µεταβλητών αποδοχών αποτελείται από µερίδια ή µετοχές του σχετικού ΟΕΕ ή ισοδύναµα ιδιοκτησιακά συµφέροντα ή χρηµατοπιστωτικά µέσα
που συνδέονται µε µετοχές ή ισοδύναµα µη ρευστά µέσα. Στην περίπτωση που η αξία του χαρτοφυλακίου των
υπό διαχείριση ΟΕΕ ισοδυναµεί µε λιγότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του χαρτοφυλακίου
που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ, το ελάχιστο ποσοστό του
πενήντα τοις εκατό (50%) δεν ισχύει.
Τα µέσα της παρούσας περίπτωσης υπόκεινται σε ενδεδειγµένη πολιτική διακράτησης µε σκοπό την ευθυγράµµιση των κινήτρων προς τα συµφέροντα της ΑΕΔΟΕΕ και
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται και των επενδυτών των ΟΕΕ.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται τόσο στο µέρος
των µεταβλητών αποδοχών, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση ιδ΄ ό-
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σο και στο µέρος των µεταβλητών αποδοχών που δεν
τελεί υπό αναστολή. Με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέτει περιορισµούς στο είδος
και στο σχεδιασµό αυτών των µέσων ή να απαγορεύει ορισµένα µέσα όπως αρµόζει.
ιδ) Η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των µεταβλητών αποδοχών, αναστέλλεται για περίοδο η οποία είναι αρµόζουσα του κύκλου ζωής και της πολιτικής εξαγοράς των µεριδίων ή µετοχών του οικείου ΟΕΕ και ευθυγραµµίζεται ορθά µε τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΕΕ.
Η περίοδος που αναφέρεται στην παρούσα περίπτωση
είναι από τρία (3) έως πέντε (5) έτη εκτός αν ο κύκλος
ζωής του σχετικού ΟΕΕ είναι συντοµότερος. Οι πληρωτέες αποδοχές που τελούν υπό αναστολή κατοχυρώνονται κατ’ αναλογία του εναποµένοντος χρονικού διαστήµατος µέχρι τη λήξη της περιόδου αναστολής. Στην περίπτωση µεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναστέλλεται η καταβολή τουλάχιστον του εξήντα
τοις εκατό (60%) του εν λόγω ποσού.
ιε) Οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου
του υπό αναστολή τµήµατός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται µόνο αν είναι αποδεκτές βάσει της οικονοµικής κατάστασης της ΑΕΔΟΕΕ συνολικά και δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων της επιχειρησιακής µονάδας, του ΟΕΕ και του συγκεκριµένου προσώπου.
Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού εργατικού δικαίου, περιλαµβανοµένων και των διατάξεων
περί συµβάσεων εργασίας, το σύνολο των µεταβλητών
αποδοχών κατά κανόνα συρρικνώνεται σηµαντικά αν η
ΑΕΔΟΕΕ ή ο σχετικός ΟΕΕ παρουσιάζει χαµηλές ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις µειώσεις
σε ποσά που είχαν προηγουµένως εισπραχθεί, µεταξύ
άλλων µέσω ρυθµίσεων αρνητικού πριµ (malus) ή επιστροφής ποσών (clawback).
ιστ) Η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύµφωνη προς
την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες
και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της ΑΕΔΟΕΕ και
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
Αν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την ΑΕΔΟΕΕ πριν από τη συνταξιοδότησή του, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από την ΑΕΔΟΕΕ για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών µε τη µορφή των µέσων της
περίπτωσης ιγ΄. Στην περίπτωση υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές
καταβάλλονται στον υπάλληλο µε τη µορφή των µέσων
της περίπτωσης ιγ΄ µε την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης.
ιζ) Το προσωπικό υποχρεούται να µην χρησιµοποιεί
προσωπικές στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αποδοχές ή ευθύνη µε σκοπό
την καταστρατήγηση των µηχανισµών ευθυγράµµισης µε
τον κίνδυνο που περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις περί αποδοχών.
ιη) Οι µεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται µέσω
µηχανισµών ή µεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή
των απαιτήσεων του παρόντος νόµου.
3. Οι αρχές της παραγράφου 2 εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε µορφή αποδοχών καταβάλλει η ΑΕΔΟΕΕ, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλει άµεσα ο ίδιος ο ΟΕΕ, συ-

µπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής επί της πρόσθετης
απόδοσης, και σε οποιαδήποτε µεταβίβαση µεριδίων του
ΟΕΕ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών προσωπικού
της παραγράφου 1.
4. Οι ΑΕΔΟΕΕ που είναι σηµαντικές από την άποψη
του µεγέθους τους ή του µεγέθους των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούν επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εµπεριστατωµένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών και για τα
κίνητρα που δηµιουργούνται για τη διαχείριση κινδύνων.
Η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή των αποφάσεων που αφορούν τις αποδοχές,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις
για τους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων της
ΑΕΔΟΕΕ ή των ΟΕΕ που αφορούν, και οι οποίες αποφάσεις λαµβάνονται από το διοικητικό συµβούλιο στο πλαίσιο της εποπτικής του αρµοδιότητας. Ο πρόεδρος και τα
µέλη της επιτροπής αποδοχών είναι µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΔΟΕΕ.
Άρθρο 14
Σύγκρουση συµφερόντων
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για τον
εντοπισµό συγκρούσεων συµφερόντων που προκύπτουν, κατά τη διαχείριση ΟΕΕ µεταξύ:
α) της ΑΕΔΟΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των διαχειριστών της, των υπαλλήλων της ή οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε την ΑΕΔΟΕΕ µε σχέση ελέγχου και του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται η
ΑΕΔΟΕΕ ή των επενδυτών αυτού του ΟΕΕ,
β) ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και ενός άλλου
ΟΕΕ ή των επενδυτών του άλλου ΟΕΕ,
γ) του ΟΕΕ ή των επενδυτών του και άλλου πελάτη
της ΑΕΔΟΕΕ,
δ) του ΟΕΕ ή των επενδυτών του και ενός ΟΣΕΚΑ τον
οποίο διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ ή των µεριδιούχων αυτού
του ΟΣΕΚΑ ή
ε) δύο (2) πελατών της ΑΕΔΟΕΕ.
Οι ΑΕΔΟΕΕ θεσπίζουν και εφαρµόζουν οργανωτικές
και διοικητικές ρυθµίσεις µε σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου µέτρου για την αναγνώριση, την αποτροπή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συγκρούσεων συµφερόντων, προκειµένου να αποτρέπουν αυτές να επηρεάζουν
αρνητικά τα συµφέροντα των ΟΕΕ και των επενδυτών
τους.
Οι ΑΕΔΟΕΕ διαχωρίζουν, εντός του ιδίου του λειτουργικού τους περιβάλλοντος, καθήκοντα και ευθύνες που
µπορούν να θεωρηθούν ασυµβίβαστα µεταξύ τους ή ενδέχεται να προκαλέσουν συστηµατικές συγκρούσεις
συµφερόντων. Οι ΑΕΔΟΕΕ εκτιµούν το βαθµό στον οποίο οι λειτουργικές τους συνθήκες µπορεί να συνεπάγονται οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις συγκρούσεις
συµφερόντων και τις γνωστοποιούν στους επενδυτές
των ΟΕΕ.
2. Στην περίπτωση που οι οργανωτικές ρυθµίσεις τις οποίες πραγµατοποιούν οι ΑΕΔΟΕΕ για την αναγνώριση,
την αποτροπή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συ-
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γκρούσεων συµφερόντων δεν επαρκούν για να εξασφαλισθεί, µε εύλογη βεβαιότητα, η αποτροπή κινδύνων
πρόκλησης ζηµίας στα συµφέροντα των επενδυτών, οι
ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιούν µε σαφήνεια τη γενική φύση ή
τις πηγές των συγκρούσεων συµφερόντων στους επενδυτές πριν αναλάβουν να ασκήσουν δραστηριότητες για
λογαριασµό τους, και αναπτύσσουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες.
3. Στην περίπτωση που η ΑΕΔΟΕΕ χρησιµοποιεί για
λογαριασµό του ΟΕΕ τις υπηρεσίες βασικού διαµεσολαβητή, οι όροι της συνεργασίας αυτής περιλαµβάνονται
σε γραπτή σύµβαση. Ειδικότερα, η ενδεχόµενη δυνατότητα µεταφοράς και επαναχρησιµοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ πρέπει να προβλέπεται στην εν
λόγω σύµβαση και να συνάδει µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ. Η ως άνω σύµβαση προβλέπει επίσης ότι ο θεµατοφύλακας ενηµερώνεται σχετικά µε αυτήν.
Οι ΑΕΔΟΕΕ επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, µέριµνα και επιµέλεια κατά την επιλογή και το διορισµό των
βασικών διαµεσολαβητών µε τους οποίους πρόκειται να
συνάψουν σύµβαση συνεργασίας.
4. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 4
του άρθρου 14 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τα είδη των συγκρούσεων συµφερόντων, κατά τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 και
β) τα εύλογα µέτρα τα οποία αναµένεται να λάβουν οι
ΑΕΔΟΕΕ αναφορικά µε δοµές και οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες για την αναγνώριση, την αποτροπή,
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση
συγκρούσεων συµφερόντων.
Άρθρο 15
Διαχείριση κινδύνων
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και άρθρο 3
της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ διαχωρίζουν, λειτουργικά και ιεραρχικά,
τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρησιακές µονάδες, καθώς και από τις λειτουργίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει το λειτουργικό
και ιεραρχικό διαχωρισµό των λειτουργιών διαχείρισης
κινδύνων, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, στη βάση της
αρχής της αναλογικότητας, δεδοµένου ότι οι ΑΕΔΟΕΕ
πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδεικνύουν ότι συγκεκριµένες διασφαλίσεις για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων επιτρέπουν την ανεξάρτητη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων και ότι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ικανοποιεί
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και είναι διαρκώς αποτελεσµατική.
2. Οι ΑΕΔΟΕΕ εφαρµόζουν επαρκή συστήµατα διαχείρισης κινδύνων για την αναγνώριση, µέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των σχετικών κινδύνων µε
κάθε επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους οποίους κάθε ΟΕΕ είναι εκτεθειµένος ή δύναται να εκτεθεί. Ειδικότερα, οι ΑΕΔΟΕΕ, κατά την εκτίµηση της πιστοληπτικής
αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού των ΟΕΕ, δεν
στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ό-

πως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1060/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Σεπτεµβρίου 2009 σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Οι ΑΕΔΟΕΕ επανεξετάζουν τα συστήµατα διαχείρισης
κινδύνων µε τη δέουσα συχνότητα και τουλάχιστον µία
φορά ετησίως και τα αναπροσαρµόζουν, όποτε είναι αναγκαίο.
3. Οι ΑΕΔΟΕΕ πρέπει τουλάχιστον να:
α) εφαρµόζουν κατάλληλη, τεκµηριωµένη και τακτικά
επικαιροποιηµένη διαδικασία δέουσας επιµέλειας, κατά
την πραγµατοποίηση επενδύσεων για λογαριασµό του
ΟΕΕ, σύµφωνα µε την επενδυτική στρατηγική, τους στόχους και το προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ,
β) διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται
µε κάθε επενδυτική θέση του ΟΕΕ και η συνολική τους επίδραση στο χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ µπορούν να αναγνωρίζονται, να µετρώνται, να τίθενται υπό διαχείριση
και να παρακολουθούνται κατάλληλα σε συνεχή βάση,
µεταξύ άλλων µέσω της χρήσης κατάλληλων διαδικασιών µέτρησης κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress
testing) και
γ) διασφαλίζουν ότι το προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ ανταποκρίνεται στο µέγεθος, τη διάρθρωση χαρτοφυλακίου και τις επενδυτικές στρατηγικές και στόχους του
ΟΕΕ, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κανονισµό ή στα
καταστατικά του έγγραφα, στο ενηµερωτικό δελτίο και
στα λοιπά έντυπα προσφοράς.
4. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίµακα και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί την επάρκεια των
διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που
εφαρµόζουν οι ΑΕΔΟΕΕ, αξιολογεί τη χρήση αναφορών
σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, κατά τα
προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2,
στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των ΟΕΕ και,
κατά περίπτωση, ενθαρρύνει την άµβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειµένου να µειωθεί η αποκλειστική και µηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
5. Οι ΑΕΔΟΕΕ ορίζουν ανώτατο επίπεδο µόχλευσης
το οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν για λογαριασµό κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται, καθώς και το εύρος του δικαιώµατος επαναχρησιµοποίησης κάθε πρόσθετης ασφάλειας ή εγγύησης που µπορούν να παράσχουν δυνάµει του διακανονισµού µόχλευσης, λαµβάνοντας υπόψη,
µεταξύ άλλων:
α) το είδος του ΟΕΕ,
β) την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ,
γ) τις πηγές µόχλευσης του ΟΕΕ,
δ) κάθε άλλη διασύνδεση ή σχέση µε άλλα ιδρύµατα
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η οποία θα µπορούσε
να προκαλέσει συστηµικό κίνδυνο,
ε) την ανάγκη περιορισµού της έκθεσης σε κίνδυνο έναντι κάθε επιµέρους αντισυµβαλλοµένου,
στ) το βαθµό στον οποίο η µόχλευση συνοδεύεται από
ασφάλειες,
ζ) το λόγο ενεργητικού/υποχρεώσεις και
η) την κλίµακα, τη φύση και την έκταση της δραστηριότητας της ΑΕΔΟΕΕ στις αγορές που δραστηριοποιείται.
6. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 5
του άρθρου 15 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέ-
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ρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να
χρησιµοποιούνται από τις ΑΕΔΟΕΕ αναφορικά µε τους
κινδύνους τους οποίους διατρέχουν για λογαριασµό των
ΟΕΕ που διαχειρίζονται,
β) την κατάλληλη συχνότητα επανεξέτασης του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων,
γ) τον τρόπο λειτουργικού και ιεραρχικού διαχωρισµού
της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρησιακές µονάδες, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας
διαχείρισης χαρτοφυλακίων,
δ) τις ειδικές διασφαλίσεις κατά των συγκρούσεων
συµφερόντων, κατά τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και
ε) τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.
Τα µέτρα που εξειδικεύουν τα συστήµατα διαχείρισης
κινδύνων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου
διασφαλίζουν ότι οι ΑΕΔΟΕΕ παρακωλύονται να στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά την εκτίµηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού των ΟΕΕ,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2.
Άρθρο 16
Διαχείριση ρευστότητας
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ εφαρµόζει, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται που δεν αποτελεί ΟΕΕ κλειστού τύπου χωρίς
µόχλευση, κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης ρευστότητας και καθορίζει διαδικασίες που της επιτρέπουν να παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας του ΟΕΕ και να
διασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά ως προς τη ρευστότητα των επενδύσεων του ΟΕΕ συνάδουν µε τις υποκείµενες υποχρεώσεις του.
Η ΑΕΔΟΕΕ διεξάγει τακτικά µετρήσεις κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress tests), υπό κανονικές και υπό
έκτακτες συνθήκες ρευστότητας, που της επιτρέπουν να
εκτιµά και να παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, η επενδυτική στρατηγική, τα χαρακτηριστικά
ρευστότητας και η πολιτική εξαγορών είναι συνεπείς µεταξύ τους.
3. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 3
του άρθρου 16 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τα συστήµατα και τις διαδικασίες διαχείρισης ρευστότητας και
β) την ευθυγράµµιση της επενδυτικής στρατηγικής,
των χαρακτηριστικών ρευστότητας και της πολιτικής εξαγορών κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.
Άρθρο 17
Επενδύσεις σε θέσεις τιτλοποίησης
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα του άρθρου 17 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και προκειµένου να µην υπάρχει απόκλιση µεταξύ των συµφερόντων των εταιρειών που µετατρέπουν δάνεια σε διαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες ή
άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα (τιτλοποίηση απαιτήσεων)

και των ΑΕΔΟΕΕ που επενδύουν σε αυτές τις διαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαριασµό των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε
λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να ανταποκρίνονται οι εταιρείες τιτλοποίησης απαιτήσεων, προκειµένου να επιτρέπεται σε ΑΕΔΟΕΕ να επενδύει, για λογαριασµό των ΟΕΕ, σε κινητές αξίες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα αυτού του τύπου που εκδίδονται µετά την
1η Ιανουαρίου 2011, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εταιρείες διατηρούν καθαρή οικονοµική συµµετοχή όχι κατώτερη του
πέντε τοις εκατό (5%) και
β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι
ΑΕΔΟΕΕ που επενδύουν στις εν λόγω κινητές αξίες ή τα
άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαριασµό ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.
ΤΜΗΜΑ 2
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Γενικές αρχές
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ χρησιµοποιεί διαρκώς επαρκείς και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους οι οποίοι
είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των ΟΕΕ.
Ειδικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, µηχανισµούς ελέγχου και διαδικασίες ασφάλειας για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδοµένων, καθώς και κατάλληλους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου που περιλαµβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές
των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων µε σκοπό την επένδυση για ίδιο λογαριασµό. Οι
ανωτέρω διαδικασίες και µηχανισµοί εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συµµετέχουν οι ΟΕΕ είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής
της, των συναλλασσοµένων σε αυτήν, της φύσης της,
καθώς και του τόπου και χρόνου πραγµατοποίησής της,
και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού των ΟΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ επενδύονται σύµφωνα µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 2
του άρθρου 18 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τις διαδικασίες και τις
ρυθµίσεις της παραγράφου 1.
Άρθρο 19
Αποτίµηση
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ θεσπίζει, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, κατάλληλες και συνεπείς διαδικασίες, ούτως ώστε
να είναι δυνατή η ορθή και ανεξάρτητη αποτίµηση των
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, της ισχύουσας νοµοθεσίας
και του κανονισµού ή των καταστατικών εγγράφων του
ΟΕΕ.
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2. α) Η ΑΕΔΟΕΕ αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού
του ΟΕΕ σύµφωνα µε λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων.
β) Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ αφαιρούνται οι δαπάνες που σύµφωνα
µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα βαρύνουν
τον ΟΕΕ, καθώς και τα κέρδη που διανέµονται στους µεριδιούχους ή µετόχους του. Για τον προσδιορισµό της
καθαρής αξίας του µεριδίου ή µετοχής του ΟΕΕ διαιρείται η καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ µε τον αριθµό
των µεριδίων ή µετοχών του.
γ) Η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΕΕ, ο αριθµός
των µεριδίων ή µετοχών του και η καθαρή αξία του µεριδίου ή µετοχής του ΟΕΕ γνωστοποιούνται στους µεριδιούχους του.
δ) Στον κανονισµό ή στα καταστατικά έγγραφα του
ΟΕΕ γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο αποτίµησης των
στοιχείων ενεργητικού του ΟΕΕ και στον προσδιορισµό
της συνολικής και ανά µερίδιο ή µετοχή καθαρής αξίας
ενεργητικού του, καθώς και στον τρόπο γνωστοποίησης
των πληροφοριών της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου.
3. Οι διαδικασίες αποτίµησης που εφαρµόζει η ΑΕΔΟΕΕ
διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται
και η καθαρή αξία του µεριδίου ή µετοχής υπολογίζονται
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
Αν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου, αυτές οι αποτιµήσεις
και υπολογισµοί διενεργούνται µε τη συχνότητα η οποία
είναι η αρµόζουσα για τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον ΟΕΕ και για τη συχνότητα έκδοσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των µεριδίων ή µετοχών του.
Αν ο ΟΕΕ είναι κλειστού τύπου, οι αποτιµήσεις και οι
υπολογισµοί αυτοί πραγµατοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις αύξησης ή µείωσης του κεφαλαίου του ΟΕΕ.
4. Οι ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζουν ότι η λειτουργία της αποτίµησης επιτελείται είτε:
α) από έναν εξωτερικό εκτιµητή, ο οποίος είναι νοµικό ή
φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητο από τον ΟΕΕ, την ΑΕΔΟΕΕ
ή οποιοδήποτε πρόσωπο που διατηρεί στενούς δεσµούς
µε τον ΟΕΕ ή την ΑΕΔΟΕΕ ή
β) από την ίδια την ΑΕΔΟΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι
η δραστηριότητα της αποτίµησης είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, καθώς και ότι η πολιτική αποδοχών και άλλα µέτρα διασφαλίζουν
τον περιορισµό των συγκρούσεων συµφερόντων και την
αποτροπή άσκησης αθέµιτης επιρροής στους υπαλλήλους.
Ο θεµατοφύλακας του ΟΕΕ δεν δύναται να ορισθεί ως
εξωτερικός εκτιµητής του ίδιου ΟΕΕ, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των
λειτουργιών του θεµατοφύλακα από τα καθήκοντά του
ως εξωτερικού εκτιµητή και προσδιορίζει, διαχειρίζεται,
παρακολουθεί και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
5. Στην περίπτωση που η λειτουργία της αποτίµησης επιτελείται από εξωτερικό εκτιµητή η ΑΕΔΟΕΕ αποδεικνύει ότι:
α) ο εξωτερικός εκτιµητής υπόκειται σε υποχρεωτική
επαγγελµατική καταχώριση διά νόµου αναγνωρισµένη ή
σε νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς,

β) ο εξωτερικός εκτιµητής είναι σε θέση να προσφέρει
επαρκείς επαγγελµατικές εγγυήσεις ότι µπορεί να φέρει
αποτελεσµατικά σε πέρας τη συγκεκριµένη λειτουργία
αποτίµησης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 και
γ) ο διορισµός του εξωτερικού εκτιµητής είναι συµβατός µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 και µε τα εκτελεστικά µέτρα που λαµβάνονται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 20.
6. Ο εξωτερικός εκτιµητής που έχει ορισθεί δεν δύναται να αναθέσει τη λειτουργία της αποτίµησης σε τρίτους.
7. Οι ΑΕΔΟΕΕ κοινοποιούν το διορισµό του εξωτερικού εκτιµητή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, αν δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.
8. Η αποτίµηση πραγµατοποιείται αµερόληπτα και µε
την απαιτούµενη ικανότητα, µέριµνα και επιµέλεια.
9. Στην περίπτωση που η αποτίµηση δεν πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό εκτιµητή, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει από την ΑΕΔΟΕΕ
να υποβάλει προς επαλήθευση από εξωτερικό εκτιµητή
ή, αν κρίνεται σκόπιµο, από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), τις διαδικασίες αποτίµησης που εφαρµόζει και/ή τις αποτιµήσεις στις οποίες
προβαίνει.
10. Οι ΑΕΔΟΕΕ φέρουν την ευθύνη για την ορθή αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, για τον υπολογισµό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ
και για τη δηµοσιοποίηση αυτής της καθαρής αξίας ενεργητικού. Η ευθύνη της ΑΕΔΟΕΕ έναντι του ΟΕΕ και των
επενδυτών του δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η
ΑΕΔΟΕΕ έχει διορίσει εξωτερικό εκτιµητή.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου και ανεξαρτήτως τυχόν συµβατικών ρυθµίσεων που ορίζουν άλλως,
ο εξωτερικός εκτιµητής υπέχει ευθύνη απέναντι στην
ΑΕΔΟΕΕ για ζηµίες που ενδέχεται να υποστεί η ΑΕΔΟΕΕ,
ως συνέπεια αµέλειας ή σκόπιµης µη εκπλήρωσης των καθηκόντων του.
11. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου
11 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τα κριτήρια που αφορούν τις διαδικασίες για την ορθή αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και τον υπολογισµό της καθαρής αξίας των µεριδίων ή µετοχών,
β) τις επαγγελµατικές εγγυήσεις που πρέπει να είναι
σε θέση να παράσχει ο εξωτερικός εκτιµητής ότι µπορεί
να εκτελέσει αποτελεσµατικά τη λειτουργία της αποτίµησης και
γ) τη συχνότητα µε την οποία διενεργείται η αποτίµηση από ΟΕΕ ανοικτού τύπου και η οποία είναι η αρµόζουσα τόσο για τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν
στον ΟΕΕ, όσο και για την πολιτική έκδοσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των µεριδίων ή µετοχών του.
ΤΜΗΜΑ 3
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΕΔΟΕΕ
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις ανάθεσης λειτουργιών
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ, οι οποίοι σκοπεύουν να αναθέσουν σε
τρίτα µέρη την εκτέλεση λειτουργιών για λογαριασµό
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τους, ενηµερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν
τη θέση σε ισχύ των ρυθµίσεων σχετικά µε την ανάθεση.
Προκειµένου να υλοποιηθεί η ανάθεση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η ΑΕΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει
επαρκώς και µε αντικειµενικούς λόγους ολόκληρη τη δοµή ανάθεσης.
β) Το τρίτο µέρος διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων και τα πρόσωπα
τα οποία πραγµατικά διεξάγουν τις εργασίες του διαθέτουν την απαιτούµενη αξιοπιστία και επαγγελµατική εµπειρία.
γ) Αν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
ή τη διαχείριση κινδύνων, η εντολή δίδεται µόνο σε εταιρείες που έχουν λάβει άδεια ή έχουν καταχωρηθεί για τη
διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε εποπτεία ή, αν
δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση, η ανάθεση υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
δ) Αν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
ή τη διαχείριση κινδύνων και πραγµατοποιείται προς εταιρεία τρίτου κράτους, πέραν των προϋποθέσεων της
περίπτωσης γ΄, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει µε την αντίστοιχη εποπτική αρχή του τρίτου κράτους συµφωνία συνεργασίας
και ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών.
ε) Η ανάθεση δεν παρεµποδίζει την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας επί της ΑΕΔΟΕΕ και ειδικότερα, δεν
πρέπει να αποτελεί εµπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας της ΑΕΔΟΕΕ, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται
κατά τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των επενδυτών του ΟΕΕ και
στ) η ΑΕΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει
ότι το τρίτο µέρος έχει τα προσόντα και την ικανότητα
για την ανάληψη των εν λόγω λειτουργιών, ότι η επιλογή
του πραγµατοποιήθηκε µε τη δέουσα προσοχή και ότι η
ΑΕΔΟΕΕ είναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσµατικά σε διαρκή βάση την ανατεθείσα δραστηριότητα, να
παρέχει ανά πάσα στιγµή περαιτέρω οδηγίες στο τρίτο
µέρος και να ανακαλεί την ανάθεση µε άµεση ισχύ, αν
αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντα των επενδυτών.
Η ΑΕΔΟΕΕ επανεξετάζει σε διαρκή βάση τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε τρίτο µέρος.
2. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή η διαχείριση κινδύνων δεν επιτρέπεται να ανατίθεται:
α) στον θεµατοφύλακα ή σε υποθεµατοφύλακα ή
β) σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα τα συµφέροντα της
οποίας µπορεί να συγκρούονται µε αυτά της ΑΕΔΟΕΕ ή
των επενδυτών του ΟΕΕ, εκτός αν η οντότητα αυτή έχει
διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των
καθηκόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης
κινδύνων από άλλα καθήκοντά της που ενδέχεται να
προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων και αν προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
3. Η ευθύνη της ΑΕΔΟΕΕ απέναντι στον ΟΕΕ και τους
επενδυτές του δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η
ΑΕΔΟΕΕ έχει αναθέσει λειτουργίες σε τρίτο µέρος, ούτε και από καµία περαιτέρω ανάθεση, ούτε αν αναθέτει
λειτουργίες της σε τρίτους, στο βαθµό που κατ’ ουσία να
µην θεωρείται πλέον η διαχειρίστρια του ΟΕΕ και στο

βαθµό που να την καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική αρµοδιότητα.
4. Το τρίτο µέρος δύναται να αναθέτει περαιτέρω τις
λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί, αν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ΑΕΔΟΕΕ έχει συναινέσει πριν από την περαιτέρω
ανάθεση,
β) η ΑΕΔΟΕΕ έχει ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς πριν να τεθούν σε ισχύ οι ρυθµίσεις
σχετικά µε την περαιτέρω ανάθεση και
γ) πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, υπό την έννοια ότι όλες οι αναφορές στο «τρίτο µέρος»
νοούνται ως αναφορές στο µέρος προς το οποίο έχει γίνει περαιτέρω ανάθεση.
5. Δεν πραγµατοποιείται καµία περαιτέρω ανάθεση
της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της διαχείρισης κινδύνου:
α) στον θεµατοφύλακα ή σε υποθεµατοφύλακα ή
β) σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα της οποίας τα συµφέροντα µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε αυτά της
ΑΕΔΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ, εκτός αν η οντότητα αυτή έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή
διαχείρισης κινδύνων από τα άλλα καθήκοντά της που
ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων
και αν προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και
γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις
ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
Το τρίτο µέρος επανεξετάζει σε διαρκή βάση τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε µέρος προς το οποίο έχει γίνει περαιτέρω ανάθεση.
6. Στην περίπτωση που το µέρος προς το οποίο έχει γίνει περαιτέρω ανάθεση αναθέτει περαιτέρω κάποιες από
τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί, εφαρµόζονται,
τηρουµένων των αναλογιών, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.
7. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 7
του άρθρου 20 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τους όρους εκπλήρωσης των απαιτήσεων που τίθενται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 και
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο διαχειριστής έχει
αναθέσει λειτουργίες του σε βαθµό που τον καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική αρµοδιότητα και δεν µπορεί
πλέον να θεωρείται ότι είναι ο διαχειριστής του ΟΕΕ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.
ΤΜΗΜΑ 4
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Άρθρο 21
Θεµατοφύλακας
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι διορίζεται και υφίσταται
σε διαρκή βάση ένας µόνον θεµατοφύλακας για κάθε
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
2. Ο διορισµός του θεµατοφύλακα αποδεικνύεται µε
γραπτή σύµβαση. Η σύµβαση ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, τη
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ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειµένου ο θεµατοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΕΕ για τον οποίο ορίσθηκε θεµατοφύλακας, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και στη λοιπή σχετική νοµοθεσία,
κανονισµούς ή διοικητικές ρυθµίσεις.
3. Ο θεµατοφύλακας είναι:
α) πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει την καταστατική του
έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή την Οδηγία 2006/48/ΕΚ ή
β) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει την καταστατική έδρα της στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3601/2007 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικούς κινδύνους, και έχει λάβει άδεια λειτουργίας
σύµφωνα µε το ν. 3606/2007 ή την Οδηγία 2004/39/ΕΚ,
και η οποία παρέχει επίσης την παρεπόµενη υπηρεσία
της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007
ή το σηµείο 1 του Τµήµατος Β΄ του Παραρτήµατος I της
Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαθέτουν, σε κάθε περίπτωση, ίδια κεφάλαια µεγαλύτερα από το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3606/
2007 ή στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ αντίστοιχα,
γ) άλλη κατηγορία ιδρύµατος που υπόκειται σε προληπτική ρύθµιση και διαρκή εποπτεία και εµπίπτει στις κατηγορίες ιδρυµάτων που ορίζονται από τα κράτη - µέλη
ως επιλέξιµα για θεµατοφύλακες σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 23 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
Για τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ µόνον, και µε την επιφύλαξη
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5, ο θεµατοφύλακας µπορεί επίσης να είναι πιστωτικό ίδρυµα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ίδιας φύσης µε τις προαναφερθείσες στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου οντότητες, υπό την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 6.
4. Για την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ του θεµατοφύλακα, της ΑΕΔΟΕΕ και/ή του ΟΕΕ και/ή
των επενδυτών του δεν επιτρέπεται:
α) ΑΕΔΟΕΕ να ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα,
β) βασικός διαµεσολαβητής που ενεργεί ως αντισυµβαλλόµενο µέρος ΟΕΕ να ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα του ίδιου ΟΕΕ, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των λειτουργιών του θεµατοφύλακα από τα καθήκοντά του ως βασικού διαµεσολαβητή και προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί
και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ
τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων. Η ανάθεση
των καθηκόντων θεµατοφυλακής, σύµφωνα µε την παράγραφο 11, από τον θεµατοφύλακα σε έναν τέτοιον βασικό διαµεσολαβητή επιτρέπεται αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
5. Ο θεµατοφύλακας είναι εγκατεστηµένος:
α) για ΟΕΕ της ΕΕ, στο κράτος - µέλος καταγωγής του
ΟΕΕ,
β) για ΟΕΕ εκτός ΕΕ, στο τρίτο κράτος στο οποίο είναι
εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ ή στην Ελλάδα ή στο κράτος-

µέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ.
6. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παραγράφου 3, ο διορισµός θεµατοφύλακα που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτο κράτος υπόκειται σε διαρκή βάση στις εξής προϋποθέσεις:
α) οι αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών στα οποία
πρόκειται να προωθηθούν εµπορικά τα µερίδια του ΟΕΕ
εκτός ΕΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν υπογράψει συµφωνίες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές του θεµατοφύλακα,
β) ο θεµατοφύλακας υπόκειται στο τρίτο κράτος όπου
είναι εγκατεστηµένος σε αποτελεσµατική προληπτική
ρύθµιση, συµπεριλαµβανοµένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, και εποπτεία, ισοδύναµου αποτελέσµατος µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυγχάνει
αποτελεσµατικής εφαρµογής,
γ) το τρίτο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο θεµατοφύλακας δεν συµπεριλαµβάνεται στις µη συνεργάσιµες χώρες και εδάφη από την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης (FATF),
δ) το κράτος - µέλος στο οποίο πρόκειται να προωθηθούν εµπορικά τα µερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ και η Ελλάδα έχουν υπογράψει συµφωνία µε το τρίτο κράτος όπου
είναι εγκατεστηµένος ο θεµατοφύλακας, η οποία είναι απολύτως σύµφωνη µε τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) σχετικά µε το εισόδηµα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε
φορολογικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πολυµερών φορολογικών συµφωνιών και
ε) ο θεµατοφύλακας υπέχει συµβατική ευθύνη έναντι
του ΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 12 και 13 και συµφωνεί ρητά να συµµορφώνεται προς την παράγραφο 11.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε την εκτίµηση που έχει γίνει από τις αρµόδιες αρχές του κράτους
- µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ αναφορικά µε την εφαρµογή των περιπτώσεων α΄, γ΄ ή ε΄ του πρώτου εδαφίου,
δύναται να φέρει το θέµα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.
Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 21 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε
απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά
µε το κατά πόσον η προληπτική ρύθµιση και εποπτεία ενός τρίτου κράτους είναι ισοδύναµου αποτελέσµατος µε
τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρµόζεται αποτελεσµατικά.
7. Ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει γενικότερα την κατάλληλη παρακολούθηση των ταµειακών ροών του ΟΕΕ
και ειδικότερα ότι όλες οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασµό επενδυτών κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση µεριδίων ή µετοχών ΟΕΕ έχουν εισπραχθεί. Διασφαλίζει, επίσης, ότι όλα τα µετρητά του ΟΕΕ καταχωρούνται µε ορθό τρόπο
σε λογαριασµούς που ανοίγονται στο όνοµα του ΟΕΕ ή
της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ ή
στο όνοµα του θεµατοφύλακα που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, σε οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18
της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Β΄ 2137/1.11.2007)
ή σε άλλη οντότητα της ίδιας φύσης, στην αντίστοιχη α-
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γορά όπου απαιτούνται λογαριασµοί µετρητών, υπό την
προϋπόθεση ότι η οντότητα αυτή υπόκειται σε αποτελεσµατική προληπτική ρύθµιση και εποπτεία η οποία είναι ισοδύναµου αποτελέσµατος µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρµόζεται αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε τις αρχές που διατυπώνονται στο
άρθρο 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην περίπτωση που οι λογαριασµοί µετρητών ανοίγονται στο όνοµα του θεµατοφύλακα που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, δεν µπορούν να καταχωρούνται
στους λογαριασµούς αυτούς µετρητά της οντότητας
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή µετρητά που ανήκουν στον θεµατοφύλακα.
8. Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή
της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό ενός ΟΕΕ ανατίθεται στον θεµατοφύλακα ως εξής:
α) Για χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να τεθούν
σε θεµατοφυλακή:
αα) ο θεµατοφύλακας θέτει σε θεµατοφυλακή όλα τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να καταχωρηθούν
σε λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεµατοφύλακα, καθώς και όλα
τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να παραδοθούν
σε φυσική µορφή στον θεµατοφύλακα,
ββ) προς το σκοπό αυτόν, ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει ότι όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που µπορούν να
καταχωρηθούν σε λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεµατοφύλακα
καταχωρούνται στα βιβλία του θεµατοφύλακα σε χωριστούς λογαριασµούς, σύµφωνα µε τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007
του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ανοίγονται στο όνοµα του ΟΕΕ ή στο όνοµα της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ,
ούτως ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή να αναγνωρισθούν µε σαφή τρόπο ότι ανήκουν στον ΟΕΕ, σύµφωνα
µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία.
β) Για άλλα στοιχεία ενεργητικού:
αα) ο θεµατοφύλακας επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕ ή
της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ και
τηρεί αρχείο των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία
έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕ ή
της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ,
ββ) η εκτίµηση του κατά πόσον ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ που
ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, έχει την κυριότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που προµηθεύει ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ και,
όποτε αυτές είναι διαθέσιµες, σε εξωτερικές αποδείξεις,
γγ) ο θεµατοφύλακας έχει το αρχείο του πάντοτε επικαιροποιηµένο.
9. Επιπροσθέτως των καθηκόντων κατά τις παραγράφους 7 και 8, ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει ότι:
α) η πώληση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά και η
ακύρωση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
του κανονισµού ή των καταστατικών εγγράφων του
ΟΕΕ,
β) η αξία των µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του
κανονισµού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ και
µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 19,
γ) οι οδηγίες της ΑΕΔΟΕΕ εκτελούνται, εκτός αν είναι

αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του
κανονισµού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ,
δ) το τίµηµα από τις συναλλαγές που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ καταβάλλεται σε αυτόν µέσα στις συνήθεις προθεσµίες και
ε) τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του κανονισµού ή των
καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ.
10. Η ΑΕΔΟΕΕ και ο θεµατοφύλακας ενεργούν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους µε αµεροληψία, εντιµότητα, επαγγελµατισµό, ανεξαρτησία και προς το συµφέρον του ΟΕΕ και των επενδυτών του ΟΕΕ.
Ο θεµατοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση µε τον ΟΕΕ ή µε την ΑΕΔΟΕΕ για λογαριασµό του
ΟΕΕ, που ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ του ΟΕΕ, των επενδυτών του ΟΕΕ,
της ΑΕΔΟΕΕ και αυτού του ιδίου, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των καθηκόντων του θεµατοφύλακα από τα άλλα καθήκοντά του
που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων και αν προσδιορίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί
και γνωστοποιεί κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ
τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων.
Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 8 δεν επαναχρησιµοποιούνται από τον θεµατοφύλακα χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του
ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του
ΟΕΕ.
11. Α. Ο θεµατοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους καµία από τις λειτουργίες του, όπως περιγράφονται στο
παρόν άρθρο, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην
παράγραφο 8.
Ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει σε τρίτους τις
λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 8, αν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται µε σκοπό την αποφυγή των απαιτήσεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53),
β) ο θεµατοφύλακας µπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει
αντικειµενικός λόγος για την ανάθεση αυτή,
γ) ο θεµατοφύλακας έχει επιδείξει κάθε αρµόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιµέλεια για την επιλογή και το
διορισµό κάθε τρίτου στον οποίο προτίθεται να αναθέσει
µέρος των καθηκόντων του και συνεχίζει να επιδεικνύει
κάθε αρµόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιµέλεια για
την περιοδική επανεξέταση και το συνεχή έλεγχο κάθε
τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει µέρος των καθηκόντων
του και των ρυθµίσεων εκ µέρους του τρίτου σε σχέση
µε τα θέµατα που του έχουν ανατεθεί και
δ) ο θεµατοφύλακας διασφαλίζει ότι ο τρίτος πληροί
τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σε διαρκή βάση κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί:
αα) διαθέτει τις δοµές και την εξειδίκευση που είναι
κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή της
ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, τα οποία
του έχουν ανατεθεί,
ββ) υπόκειται σε αποτελεσµατική προληπτική ρύθµιση,
συµπεριλαµβανοµένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, και εποπτεία στη σχετική δικαιοδοσία, καθώς και
σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι στην κατοχή
του, στην περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων θεµατοφυλακής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8,
γγ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών
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του θεµατοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του θεµατοφύλακα, ούτως ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή να αναγνωρισθούν ότι ανήκουν
σε πελάτες συγκεκριµένου θεµατοφύλακα,
δδ) δεν χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς
την προηγούµενη συγκατάθεση του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ
που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ και χωρίς την
προηγούµενη ενηµέρωση του θεµατοφύλακα και
εε) συµµορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8
και 10.
Β. Παρά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ του
δευτέρου εδαφίου, αν το δίκαιο τρίτου κράτους απαιτεί,
ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα να τίθενται σε θεµατοφυλακή από τοπική οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να πληρούν τις απαιτήσεις για την ανάθεση της συγκεκριµένης υποπερίπτωσης, ο θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια
τοπική οντότητα. Η εν λόγω ανάθεση πραγµατοποιείται
µόνο στο βαθµό που απαιτείται από τη νοµοθεσία του
τρίτου κράτους, και µόνον αν δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να πληρούν τις απαιτήσεις για ανάθεση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ έχουν ενηµερωθεί
δεόντως, πριν από την επένδυσή τους, για την εν λόγω
ανάθεση, η οποία απαιτείται λόγω νοµικών περιορισµών
στη νοµοθεσία του τρίτου κράτους, καθώς και για τις περιστάσεις που δικαιολογούν την ανάθεση και
β) ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ εξ ονόµατος του ΟΕΕ πρέπει να
παραγγείλει στον θεµατοφύλακα να αναθέσει τη θεµατοφυλακή αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων σε τέτοια τοπική οντότητα.
Γ. Ο τρίτος δύναται, µε τη σειρά του, να αναθέσει περαιτέρω τις λειτουργίες αυτές, υπό την προϋπόθεση της
τήρησης των ίδιων απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι
διατάξεις της παραγράφου 13 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στα αντίστοιχα µέρη.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο ν. 2789/2000
από τα συστήµατα διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών
µέσων, όπως ορίζεται για τους σκοπούς του ως άνω νόµου ή η παροχή παρόµοιων υπηρεσιών από συστήµατα
διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων τρίτων κρατών, δεν θεωρούνται ανάθεση λειτουργιών θεµατοφυλακής.
12. Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΕΕ ή των
επενδυτών του ΟΕΕ, για την απώλεια από τον ίδιο ή από
τρίτο µέρος στο οποίο έχει ανατεθεί η θεµατοφυλακή
χρηµατοπιστωτικών µέσων που τίθενται σε θεµατοφυλακή σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 8.
Σε περίπτωση απώλειας χρηµατοπιστωτικού µέσου
που έχει τεθεί σε θεµατοφυλακή, ο θεµατοφύλακας επιστρέφει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, χρηµατοπιστωτικό
µέσο του ίδιου είδους ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΕΕ ή
στην ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ. Ο
θεµατοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη αν είναι σε θέση να
αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου
του και οι συνέπειες του οποίου δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν όσες προσπάθειες και αν ήταν ευλόγως δυνατόν να καταβληθούν για την αποτροπή τους.
Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του ΟΕΕ ή
έναντι των επενδυτών του ΟΕΕ, για οποιεσδήποτε ζη-

µίες υποστούν ως αποτέλεσµα της εκ προθέσεως ή εξ αµελείας µη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του
σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 153).
13. Η ευθύνη του θεµατοφύλακα δεν επηρεάζεται από
οποιαδήποτε ανάθεση πραγµατοποιείται βάσει της παραγράφου 11.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, στην περίπτωση απώλειας χρηµατοπιστωτικού µέσου που έχει τεθεί σε θεµατοφυλακή από τρίτο
σύµφωνα µε την παράγραφο 11, ο θεµατοφύλακας είναι
δυνατόν να απαλλαγεί από την ευθύνη του αν είναι σε
θέση να αποδείξει ότι:
α) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την εκ µέρους του ανάθεση των καθηκόντων θεµατοφυλακής, όπως αυτές αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11,
β) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και του τρίτου η οποία µεταβιβάζει ρητά την ευθύνη
του θεµατοφύλακα στον εν λόγω τρίτο και καθιστά δυνατόν για τον ΟΕΕ ή για την ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για
λογαριασµό του ΟΕΕ, να προβάλει αξίωση κατά του τρίτου για την απώλεια των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή
για τον θεµατοφύλακα να προβάλει µια τέτοια αξίωση
για λογαριασµό τους και
γ) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, η οποία ρητά επιτρέπει απαλλαγή της ευθύνης του θεµατοφύλακα και ορίζει τον αντικειµενικό
λόγο για τη σύναψη µιας τέτοιας σύµβασης απαλλαγής.
14. Επιπλέον, αν το δίκαιο τρίτου κράτους απαιτεί για
ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα να τίθενται σε θεµατοφυλακή από τοπική οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να πληρούν τις προϋποθέσεις για την
ανάθεση της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 11, ο θεµατοφύλακας µπορεί να απαλλάσσεται από την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) ο κανονισµός ή τα καταστατικά έγγραφα του σχετικού ΟΕΕ επιτρέπουν ρητά την απαλλαγή, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο,
β) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ έχουν ενηµερωθεί
δεόντως, πριν από την επένδυσή τους, για την απαλλαγή αυτή και τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν,
γ) ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ εξ ονόµατος του ΟΕΕ παρήγγειλε στον θεµατοφύλακα την ανάθεση της θεµατοφυλακής των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων
σε τοπική οντότητα,
δ) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και του ΟΕΕ ή της ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, η οποία επιτρέπει ρητά µια τέτοια απαλλαγή και
ε) υπάρχει γραπτή σύµβαση µεταξύ του θεµατοφύλακα και του τρίτου η οποία µεταβιβάζει ρητά την ευθύνη
του θεµατοφύλακα στην εν λόγω τοπική οντότητα και
καθιστά δυνατόν για τον ΟΕΕ ή την ΑΕΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασµό του ΟΕΕ, να προβάλει αξίωση κατά
της τοπικής οντότητας για την απώλεια των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή για τον θεµατοφύλακα να προβάλει
µια τέτοια αξίωση για λογαριασµό τους.
15. Επίκληση της ευθύνης έναντι των επενδυτών του
ΟΕΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί, άµεσα ή έµµεσα, µέσω
της ΑΕΔΟΕΕ, ανάλογα µε τη νοµική φύση της σχέσης ανάµεσα σε θεµατοφύλακα, ΑΕΔΟΕΕ και επενδυτές.
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16. Ο εγκατεστηµένος στην Ελλάδα θεµατοφύλακας
θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήµατός της, όλες τις πληροφορίες που απέκτησε
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του και
οι οποίες είναι ενδεχοµένως αναγκαίες για την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή για τις αρµόδιες αρχές του ΟΕΕ ή του
ΔΟΕΕ αν είναι διαφορετικές. Αν οι αρµόδιες αρχές του
ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ είναι άλλες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας αρχής του θεµατοφύλακα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαµβάνει µε τις αρµόδιες αρχές
του ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ.
17. Ο θεµατοφύλακας που επιθυµεί να παραιτηθεί των
καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την
ΑΕΔΟΕΕ τρεις (3) τουλάχιστον µήνες νωρίτερα, συνεχίζοντας την άσκηση των καθηκόντων του µέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων από νέο θεµατοφύλακα. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, επίσης, να ζητά από
την ΑΕΔΟΕΕ την αντικατάσταση του θεµατοφύλακα, αν
ο τελευταίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας. Ο παλαιός θεµατοφύλακας παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία
του ενεργητικού του ΟΕΕ στον νέο θεµατοφύλακα. Σε
περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεµατοφύλακα, η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει αµελλητί τους µεριδιούχους ή µετόχους του ΟΕΕ σχετικά µε την ανάληψη των
καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα.
18. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου
17 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαµβάνονται στη
γραπτή σύµβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
β) τα γενικά κριτήρια εκτίµησης τού κατά πόσον η προληπτική ρύθµιση και εποπτεία των τρίτων κρατών, όπως
αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6, είναι
ισοδύναµου αποτελέσµατος µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρµόζονται αποτελεσµατικά,
γ) τους όρους άσκησης των λειτουργιών του θεµατοφύλακα σύµφωνα µε τις παραγράφους 7, 8 και 9, στους
οποίους περιλαµβάνονται:
αα) το είδος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που θα ενταχθούν στο πεδίο των καθηκόντων θεµατοφυλακής
του θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 8,
ββ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο θεµατοφύλακας
µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα θεµατοφυλακής χρηµατοπιστωτικών µέσων καταχωρηµένων σε κεντρικό αποθετήριο και
γγ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο θεµατοφύλακας
φυλάσσει, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 8, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται σε ονοµαστική µορφή και καταχωρούνται σε εκδότη ή φορέα
τήρησης µητρώου,
δ) τα καθήκοντα δέουσας επιµέλειας του θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 11,
ε) την υποχρέωση διαχωρισµού των περιουσιακών
στοιχείων που ορίζεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11,
στ) τις προϋποθέσεις και περιστάσεις υπό τις οποίες
τα υπό θεµατοφυλακή χρηµατοπιστωτικά µέσα θεωρούνται απολεσθέντα,
ζ) την έννοια των εξωτερικών γεγονότων που ευλό-

γως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, των οποίων
οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν όσες
προσπάθειες και αν ήταν ευλόγως δυνατόν να καταβληθούν για την αποτροπή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 12, και
η) τις προϋποθέσεις και περιστάσεις υπό τις οποίες υφίσταται αντικειµενικός λόγος συµβατικής απαλλαγής
από την ευθύνη, σύµφωνα µε την παράγραφο 13.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 22
Ετήσια έκθεση
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για κάθε ΟΕΕ τα µερίδια ή τις µετοχές του
οποίου προωθεί εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ετήσια έκθεση για κάθε οικονοµικό έτος, το αργότερο έξι (6)
µήνες µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους. Η ετήσια έκθεση παρέχεται στους επενδυτές µετά από αίτησή τους.
Η ετήσια έκθεση διατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής του ΟΕΕ αν ο τελευταίος έχει
έδρα σε άλλο κράτος - µέλος.
Αν ΟΕΕ υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει ετήσια οικονοµική έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007
ή, αν πρόκειται για ΟΕΕ µε έδρα στην ΕΕ, σύµφωνα µε
τις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκε στη
χώρα καταγωγής του εν λόγω ΟΕΕ η Οδηγία
2004/109/ΕΚ, µόνο οι πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρέχονται στους επενδυτές κατ’ αίτησή τους είτε χωριστά είτε ως πρόσθετο τµήµα της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. Στην τελευταία περίπτωση, η ετήσια οικονοµική έκθεση δηµοσιοποιείται το
αργότερο τέσσερις (4) µήνες µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους.
2. Η ετήσια έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα εξής:
α) ισολογισµό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων,
β) λογαριασµό των εσόδων και των δαπανών του οικονοµικού έτους,
γ) έκθεση για τις δραστηριότητες του οικονοµικού έτους,
δ) τυχόν ουσιαστικές αλλαγές στις πληροφορίες του
άρθρου 23 κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους που
καλύπτει η έκθεση,
ε) το συνολικό ποσό αµοιβών για το οικονοµικό έτος,
µε διάκριση µεταξύ σταθερών και µεταβλητών αµοιβών
που καταβάλλει η ΑΕΔΟΕΕ και τον αριθµό των δικαιούχων, καθώς και τη συµµετοχή επί της πρόσθετης απόδοσης την οποία καταβάλλει ο ΟΕΕ,
στ) το συνολικό ποσό αµοιβής των διευθυντικών στελεχών και το συνολικό ποσό αµοιβής του υπαλληλικού
προσωπικού του οποίου οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου του ΟΕΕ.
3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία περιέχονται στην ετήσια έκθεση συντάσσονται βάσει των λογιστικών προτύπων του κράτους - µέλους καταγωγής του ΟΕΕ ή βάσει των λογιστικών προτύπων της τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ, και βάσει των λογιστικών κανόνων που επιβάλλει ο κανονισµός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

20
Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία περιέχονται στην ετήσια έκθεση ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα
εξουσιοδοτηµένα από το νόµο να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύµφωνα µε το ν. 3693/2008 (Α΄ 174) ή
σε περίπτωση ΟΕΕ µε έδρα στην ΕΕ, τις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκε στη χώρα καταγωγής
του εν λόγω ΟΕΕ η Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006,
για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των
ενοποιηµένων λογαριασµών. Η έκθεση ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατηρήσεων, περιλαµβάνεται
στο σύνολό της στην ετήσια έκθεση.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, επιτρέπεται σε ΑΕΔΟΕΕ που προωθεί εµπορικά ΟΕΕ εκτός ΕΕ να υποβάλει τις ετήσιες εκθέσεις του εν λόγω
ΟΕΕ σε έλεγχο που πληροί τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα
που ισχύουν στο κράτος στο οποίο έχει την καταστατική
έδρα του ο ΟΕΕ.
4. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 4
του άρθρου 22 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τα µέτρα που καθορίζουν
το περιεχόµενο και τη µορφή της ετήσιας έκθεσης. Τα εν
λόγω µέτρα προσαρµόζονται στον τύπο του ΟΕΕ στον
οποίο εφαρµόζονται.
Άρθρο 23
Πληροφόρηση των επενδυτών
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ διαθέτει στους επενδυτές των ΟΕΕ, για
κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για κάθε ΟΕΕ τον
οποίο προωθεί εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τον
τρόπο που ορίζεται στον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες πριν επενδύσουν στους ΟΕΕ, καθώς και τις όποιες ουσιαστικές
αλλαγές τους:
α) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των
στόχων του ΟΕΕ, πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο σύστασης του κύριου ΟΕΕ και τον τόπο σύστασης των υποκείµενων OEE υπερκείµενου ΟΕΕ, περιγραφή των τύπων όλων των περιουσιακών στοιχείων στα οποία µπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ, τις τεχνικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει και όλους τους παρεπόµενους κινδύνους,
τυχόν άλλους επενδυτικούς περιορισµούς, τις περιστάσεις στις οποίες ο ΟΕΕ µπορεί να κάνει χρήση της µόχλευσης, τους τύπους και τις πηγές µόχλευσης που επιτρέπονται και τους παρεπόµενους κινδύνους, κάθε περιορισµό σχετικά µε τη χρήση µόχλευσης και τυχόν πρόσθετες ασφάλειες και ρυθµίσεις επαναχρησιµοποίησης
κεφαλαίων, καθώς και το µέγιστο επίπεδο µόχλευσης
που έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει η ΑΕΔΟΕΕ εξ ονόµατος του ΟΕΕ,
β) περιγραφή των διαδικασιών µε τις οποίες ο ΟΕΕ
µπορεί να αλλάζει την επενδυτική στρατηγική του ή την
επενδυτική πολιτική του ή και τις δύο,
γ) περιγραφή των κύριων νοµικών συνεπειών της συµβατικής σχέσης που συνάπτεται για τους σκοπούς της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά
µε τη δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο και σχετικά µε
την ύπαρξη ή όχι, νοµικών κειµένων που προβλέπουν
την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων στον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ,
δ) την ταυτότητα της ΑΕΔΟΕΕ, του θεµατοφύλακα

του ΟΕΕ, του ελεγκτή και οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και περιγραφή των καθηκόντων
τους και των δικαιωµάτων των επενδυτών,
ε) περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ
συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 7
του άρθρου 9,
στ) περιγραφή κάθε ανατεθειµένης λειτουργίας διαχείρισης όπως αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 από την ΑΕΔΟΕΕ και κάθε λειτουργίας φύλαξης που ανατίθεται από τον θεµατοφύλακα, του τρίτου µέρους στο οποίο γίνεται η ανάθεση και
τυχόν συγκρούσεων συµφερόντων που µπορεί να ανακύψουν από τέτοιες αναθέσεις,
ζ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίµησης του ΟΕΕ και
της µεθοδολογίας καθορισµού των τιµών για την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 19,
συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία
δύσκολα αποτιµώνται,
η) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας
του ΟΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιστάσεις, και των υφιστάµενων διακανονισµών εξαγοράς µε
επενδυτές,
θ) περιγραφή όλων των αµοιβών, των χρεώσεων και
των δαπανών, καθώς και των ανώτατων ποσών τους µε
τα οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται άµεσα ή έµµεσα,
ι) περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ διασφαλίζει την ίση µεταχείριση των επενδυτών και, κάθε
φορά που ένας επενδυτής τυγχάνει προνοµιακής µεταχείρισης ή λαµβάνει το δικαίωµα προνοµιακής µεταχείρισης, περιγραφή της εν λόγω προνοµιακής µεταχείρισης
και αναφορά του τύπου των επενδυτών που τυγχάνουν
επίσης τέτοιας προνοµιακής µεταχείρισης και, όπου είναι σκόπιµο, της νοµικής ή οικονοµικής σχέση τους µε
τον ΟΕΕ ή την ΑΕΔΟΕΕ,
ια) την τελευταία ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο
άρθρο 22,
ιβ) τη διαδικασία και τους όρους έκδοσης και διάθεσης
των µεριδίων ή µετοχών,
ιγ) την τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ ή
την τελευταία αγοραία τιµή του µεριδίου του ΟΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 19,
ιδ) αν είναι διαθέσιµες, τις ιστορικές αποδόσεις του
ΟΕΕ,
ιε) την ταυτότητα του βασικού διαµεσολαβητή και περιγραφή των σηµαντικών ρυθµίσεων του ΟΕΕ µε τους
βασικούς διαµεσολαβητές του και του τρόπου διαχείρισης των αντίστοιχων συγκρούσεων συµφερόντων και
τον όρο της σύµβασης µε τον θεµατοφύλακα σχετικά µε
τη δυνατότητα µεταφοράς και επαναχρησιµοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, καθώς και πληροφορίες
σχετικά µε ενδεχόµενη µεταφορά ευθύνης στο βασικό
διαµεσολαβητή,
ιστ) περιγραφή του τρόπου και του χρόνου δηµοσιοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει τους επενδυτές, πριν να επενδύσουν στον ΟΕΕ, για οποιαδήποτε ρύθµιση στην οποία προέβη ο θεµατοφύλακας προκειµένου να απαλλαγεί συµβατικά από την ευθύνη σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 21. Η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει επίσης
χωρίς καθυστέρηση τους επενδυτές για οποιεσδήποτε
αλλαγές όσον αφορά την ευθύνη του θεµατοφύλακα.
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3. Αν ο ΟΕΕ υποχρεούται να δηµοσιεύσει ενηµερωτικό
δελτίο σύµφωνα µε το ν. 3401/2005 (Α΄ 257) ή σύµφωνα
µε τις εθνικές διατάξεις άλλου κράτους - µέλους µε τις
οποίες ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2003/71/ΕΚ, δηµοσιοποιούνται χωριστά ή ως πρόσθετες πληροφορίες στο ενηµερωτικό δελτίο µόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και δεν περιέχονται στο
ενηµερωτικό δελτίο.
4. Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει περιοδικά στους επενδυτές των
ΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για κάθε ΟΕΕ µερίδια ή µετοχές του οποίου διαθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ
το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισµούς που προκύπτουν λόγω της µη ρευστοποιήσιµης φύσης τους,
β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισµούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ,
γ) τα τρέχοντα χαρακτηριστικά κινδύνου του ΟΕΕ και
τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων τα οποία χρησιµοποιεί η ΑΕΔΟΕΕ για τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
5. Αν ΑΕΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ οι οποίοι χρησιµοποιούν µόχλευση ή προωθεί εµπορικά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ΟΕΕ που χρησιµοποιούν µόχλευση, δηµοσιεύει
σε τακτική βάση:
α) οποιεσδήποτε αλλαγές ως προς το ανώτατο επίπεδο µόχλευσης το οποίο µπορεί να χρησιµοποιεί η
ΑΕΔΟΕΕ για λογαριασµό του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωµα επαναχρησιµοποίησης πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης παρέχεται δυνάµει ρυθµίσεων µόχλευσης,
β) το συνολικό ποσό µόχλευσης το οποίο χρησιµοποίησε αυτός ο ΟΕΕ.
6. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 6
του άρθρου 23 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τις υποχρεώσεις κοινοποίησης της ΑΕΔΟΕΕ που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας
κοινοποίησης που καθορίζεται στην παράγραφο 5. Τα εν
λόγω µέτρα προσαρµόζονται στον τύπο της ΑΕΔΟΕΕ
στον οποίο εφαρµόζονται.
Άρθρο 24
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις κύριες αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται και τα µέσα στα οποία πραγµατοποιεί συναλλαγές, για λογαριασµό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια
µέσα στα οποία πραγµατοποιεί συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι µέλος ή στις οποίες ενεργά συµµετέχει και σχετικά µε τις βασικές εκθέσεις σε κινδύνους
και τις σηµαντικότερες συγκεντρώσεις συµµετοχών καθενός εκ των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται
και για κάθε ΟΕΕ που προωθεί εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει τα εξής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ

το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισµούς που προκύπτουν λόγω της µη ρευστοποιήσιµης φύσης τους,
β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισµούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ,
γ) τα τρέχοντα χαρακτηριστικά κινδύνου του ΟΕΕ και
τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων τα οποία χρησιµοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς,
του κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου αντισυµβαλλοµένων και άλλων κινδύνων, περιλαµβανοµένου του λειτουργικού κινδύνου,
δ) πληροφορίες για τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ και
ε) τα αποτελέσµατα των µετρήσεων κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress tests), που διεξάγονται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 16.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει τα ακόλουθα έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ’ αίτησή της:
α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ και για κάθε ΟΕΕ που προωθείται εµπορικά από αυτόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22,
β) αναλυτικό κατάλογο όλων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ στη λήξη κάθε τριµήνου.
4. Η ΑΕΔΟΕΕ η οποία διαχειρίζεται ΟΕΕ που χρησιµοποιούν µόχλευση σε σηµαντικό βαθµό διαθέτει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά µε το συνολικό επίπεδο µόχλευσης που χρησιµοποιείται από κάθε
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, λεπτοµερή ανάλυση µεταξύ της µόχλευσης που προκύπτει από το δανεισµό µετρητών ή κινητών αξιών και της µόχλευσης που ενσωµατώνεται σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, καθώς και
σχετικά µε το βαθµό στον οποίο επαναχρησιµοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία ΟΕΕ δυνάµει ρυθµίσεων
µόχλευσης.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν την ταυτότητα
των πέντε (5) µεγαλύτερων δανειστών σε µετρητά ή κινητές αξίες για καθέναν από τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται
η ΑΕΔΟΕΕ και τα ποσά µόχλευσης που λήφθηκαν από
καθεµία από αυτές τις πηγές για καθέναν από τους εν
λόγω ΟΕΕ.
Για ΔΟΕΕ τρίτων κρατών για τους οποίους η Ελλάδα
είναι κράτος - µέλος αναφοράς, οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο περιορίζονται στους ΟΕΕ µε έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους και
ΟΕΕ τρίτων χωρών που προωθούν εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Αν απαιτείται για την αποτελεσµατική παρακολούθηση του συστηµικού κινδύνου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι δυνατόν να ζητάει πρόσθετες πληροφορίες πέρα από αυτές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, τόσο σε περιοδική βάση όσο και κατά περίπτωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) όσον αφορά τις
πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων.
6. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 6
του άρθρου 24 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε:
α) τους σκοπούς της παραγράφου 4, πότε θεωρείται ότι ασκείται σηµαντική µόχλευση και
β) τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και παροχής
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πληροφοριών κατά το παρόν άρθρο.
Στα µέτρα αυτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεκτιµά
την ανάγκη αποφυγής υπερβολικού διοικητικού φόρτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΕΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΟΕΕ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΕΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΟΧΛΕΥΜΕΝΟΥΣ ΟΕΕ
Άρθρο 25
Χρήση πληροφοριών από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, εποπτική συνεργασία
και όρια του βαθµού µόχλευσης
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται δυνάµει του άρθρου 24 για
σκοπούς προσδιορισµού του βαθµού στον οποίο η χρήση
της µόχλευσης συµβάλλει στη δηµιουργία συστηµικού
κινδύνου στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, κινδύνων µη
οµαλής λειτουργίας των αγορών ή κινδύνων για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της οικονοµίας.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει στη διάθεση των
αρµόδιων αρχών των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου, µέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 46 σχετικά µε την εποπτική συνεργασία, όλες τις
πληροφορίες που συγκεντρώνει σύµφωνα µε το άρθρο
24 σχετικά µε όλες τις ΑΕΔΟΕΕ που επιτηρεί, καθώς και
τις πληροφορίες που συγκεντρώνει σύµφωνα µε το άρθρο 7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, πληροφορίες, µέσω του εν λόγω µηχανισµού και διµερώς στις αρµόδιες αρχές άλλων άµεσα
ενδιαφερόµενων κρατών - µελών, αν µια ΑΕΔΟΕΕ για
την οποία είναι υπεύθυνη ή ένας ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται η εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ µπορεί ενδεχοµένως να αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για
ένα πιστωτικό ίδρυµα ή άλλα συστηµικώς σχετικά ιδρύµατα σε άλλα κράτη - µέλη.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ αποδεικνύει ότι τα όρια µόχλευσης που
καθορίζει για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται είναι εύλογα
και ότι συµµορφώνεται µε αυτά συνεχώς. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εκτιµά τους κινδύνους που προκύπτουν
από τη χρήση µόχλευσης από ΑΕΔΟΕΕ όσον αφορά τον
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται και, αν το κρίνει αναγκαίο
προκειµένου να εξασφαλισθούν η σταθερότητα και η ακεραιότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αφού
γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου και στις αρµόδιες αρχές του σχετικού ΟΕΕ, αν το
κράτος - µέλος καταγωγής του δεν είναι η Ελλάδα, επιβάλλει όρια στο επίπεδο µόχλευσης που δικαιούται να
χρησιµοποιήσει η ΑΕΔΟΕΕ ή άλλους περιορισµούς στη
διαχείριση του ΟΕΕ, προκειµένου να περιοριστεί ο βαθµός στον οποίο η χρήση της µόχλευσης συµβάλλει στη
δηµιουργία συστηµικού κινδύνου στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα ή κινδύνων µη οµαλής λειτουργίας των αγορών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου, καθώς επίσης και

τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής
του ΟΕΕ, αν το κράτος - µέλος καταγωγής του δεν είναι
η Ελλάδα, σχετικά µε τις δράσεις που αναλαµβάνονται
εν προκειµένω, µέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 46.
4. Η γνωστοποίηση της παραγράφου 3 πραγµατοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία κατά την οποία τα προτεινόµενα µέτρα
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ ή να ανανεωθούν. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των προτεινόµενων µέτρων, τους λόγους για τη λήψη τους και την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί να αποφασίζει την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου µέτρου εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από
την κατά το πρώτο εδάφιο γνωστοποίηση.
5. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 9
του άρθρου 25 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τις διατάξεις της παραγράφου 3, λαµβανοµένων υπόψη των διάφορων στρατηγικών των ΟΕΕ, των διάφορων συνθηκών των αγορών
στις οποίες δρουν οι ΟΕΕ και των ενδεχόµενων προκυκλικών συνεπειών της εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων.
ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΕΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
Άρθρο 26
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Το παρόν τµήµα (άρθρα 26-30) αφορά τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους
ΟΕΕ οι οποίοι, µεµονωµένα ή από κοινού, στη βάση συµφωνίας για την απόκτηση ελέγχου, αποκτούν τον έλεγχο µη εισηγµένης εταιρείας, κατά την έννοια της παραγράφου 5·
β) ΑΕΔΟΕΕ που συνεργάζονται µε έναν ή περισσότερους ΑΕΔΟΕΕ στη βάση συµφωνίας µε την οποία οι ΟΕΕ
τους οποίους διαχειρίζονται από κοινού οι εν λόγω
ΑΕΔΟΕΕ αποκτούν έλεγχο µη εισηγµένης εταιρείας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
2. Το παρόν τµήµα δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω µη εισηγµένες εταιρείες είναι:
α) µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης
Μαΐου 2003 ή
β) οντότητες ειδικού σκοπού µε στόχο την αγορά, κατοχή ή διαχείριση ακινήτων.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η παράγραφος 1 του άρθρου 27 έχει επίσης εφαρµογή σε ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι αποκτούν συµµετοχή σε µη εισηγµένες εταιρείες,
που δεν τους δίνει δικαίωµα ελέγχου αυτών κατά την έννοια της παραγράφου 5.
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 28 και το άρθρο 30 εφαρµόζονται και σε ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται
ΟΕΕ που αποκτούν έλεγχο σε εκδότες. Για τους σκο-
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πούς των εν λόγω άρθρων εφαρµόζονται, τηρουµένων
των αναλογιών, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, για τις
µη εισηγµένες εταιρείες, έλεγχος σηµαίνει κατοχή άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωµάτων ψήφου
των εταιρειών.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού των δικαιωµάτων
ψήφου που κατέχει άµεσα ο ΟΕΕ, αθροίζονται τα δικαιώµατα ψήφου των ακολούθων προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ελέγχονται από τον ΟΕΕ
κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου:
α) κάθε επιχείρησης που ελέγχεται από τον ΟΕΕ και
β) των φυσικών ή νοµικών προσώπων που ενεργούν
στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό του ΟΕΕ ή για λογαριασµό οποιασδήποτε επιχείρησης ελεγχόµενης από
τον ΟΕΕ.
Το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου υπολογίζεται µε
βάση το σύνολο των µετοχών οι οποίες ενσωµατώνουν
δικαιώµατα ψήφου, έστω και αν η άσκησή τους έχει ανασταλεί.
Παρά τις ρυθµίσεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, για τους σκοπούς των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 28 και του άρθρου 30, ο έλεγχος
καθορίζεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 7 του
ν. 3461/2006 (Α΄ 106).
6. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
όρων και των περιορισµών που αφορούν στο δικαίωµα ενηµέρωσης των εργαζοµένων που εκτίθενται στο άρθρο
6 του π.δ. 240/2006 (Α΄ 252).

εξουσιοδοτηµένου να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου για
λογαριασµό τους και, κατά περίπτωση, την αλυσίδα επιχειρήσεων µέσω της οποίας κατέχονται στην πραγµατικότητα τα δικαιώµατα ψήφου,
γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία αποκτήθηκε ο έλεγχος.
4. Στην κοινοποίησή της σχετικά µε τη µη εισηγµένη εταιρεία, η ΑΕΔΟΕΕ καλεί το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να ενηµερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, του ίδιους τους εργαζοµένους,
σχετικά µε την απόκτηση του ελέγχου από τον ΟΕΕ που
διαχειρίζεται η ΑΕΔΟΕΕ και να τους δώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Η ΑΕΔΟΕΕ
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει
ότι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν
εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ενηµερώνονται προσηκόντως από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο.
5. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πραγµατοποιούνται το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ΟΕΕ έφτασε,
υπερέβη ή κατήλθε του σχετικού ορίου ή απέκτησε έλεγχο στη µη εισηγµένη εταιρεία.

Άρθρο 27
Κοινοποίηση της απόκτησης σηµαντικής συµµετοχής
και ελέγχου σε µη εισηγµένες εταιρείες
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)

1. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε
µη εισηγµένη εταιρεία ή σε εκδότη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του άρθρου 26, η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ
διαθέτει τις πληροφορίες της παραγράφου 2 στους εξής:
α) στην εν λόγω εταιρεία·
β) σε κάθε µέτοχο της εταιρείας, η ταυτότητα και η διεύθυνση του οποίου έχει τεθεί στη διάθεση της ΑΕΔΟΕΕ
ή µπορεί να τεθεί στη διάθεσή της από την εταιρεία ή µέσω µητρώου στο οποίο η ΑΕΔΟΕΕ έχει ή µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και
γ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ κοινοποιεί:
α) την ταυτότητα της ΑΕΔΟΕΕ, η οποία µεµονωµένα ή
σε συµφωνία µε άλλους ΔΟΕΕ διαχειρίζεται τον ΟΕΕ
που έχει αποκτήσει έλεγχο,
β) την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων, ιδίως µεταξύ της ΑΕΔΟΕΕ,
του ΟΕΕ και της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών σχετικά µε τις ειδικές διασφαλίσεις που έχουν ληφθεί προκειµένου οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της ΑΕΔΟΕΕ και/ή του ΟΕΕ και της εταιρείας να συνάπτεται µε όρους αγοράς («at arm’s length») και
γ) την πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας σε σχέση µε την εταιρεία, ιδίως όσον αφορά στους
εργαζοµένους σε αυτήν.
3. Στην κοινοποίησή του σχετικά µε την εταιρεία, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, η ΑΕΔΟΕΕ
καλεί το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να διαβιβάσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι,
στους ίδιους τους εργαζοµένους, τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η ΑΕΔΟΕΕ καταβάλλει

1. ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ΟΕΕ ο οποίος αποκτά,
διαθέτει ή κατέχει µετοχές σε µη εισηγµένη εταιρεία,
κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ποσοστό
των δικαιωµάτων ψήφου στη µη εισηγµένη εταιρεία που
κατέχει ο ΟΕΕ, αν το ποσοστό αυτό φθάνει, υπερβαίνει
ή κατέρχεται του 10%, του 20%, του 30%, του 50% και
του 75%.
2. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε
µη εισηγµένη εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 26 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του
εν λόγω άρθρου, η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ, υποχρεούται να κοινοποιεί την απόκτηση του ελέγχου από τον ΟΕΕ στους εξής:
α) στη µη εισηγµένη εταιρεία,
β) σε κάθε µέτοχο, η ταυτότητα και η διεύθυνση του οποίου έχει τεθεί στη διάθεση της ΑΕΔΟΕΕ ή µπορεί να
τεθεί στη διάθεσή της από τη µη εισηγµένη εταιρεία ή
µέσω µητρώου στο οποίο η ΑΕΔΟΕΕ έχει ή µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και
γ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Η κοινοποίηση της παραγράφου 2 περιέχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:
α) την κατάσταση που προκύπτει όσον αφορά τα δικαιώµατα ψήφου,
β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αποκτήθηκε ο έλεγχος, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε την ταυτότητα των διαφόρων συµµετεχόντων µετόχων και οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου

Άρθρο 28
Γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση
απόκτησης ελέγχου
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
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κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ενηµερώνονται προσηκόντως από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
4. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε
µη εισηγµένη εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του άρθρου 26, η
ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο ΟΕΕ ή η ΑΕΔΟΕΕ που λειτουργεί εξ ονόµατος
του ΟΕΕ δηµοσιοποιεί τις προθέσεις του όσον αφορά τη
µελλοντική επιχειρηµατική δραστηριότητα της µη εισηγµένης εταιρείας και τις ενδεχόµενες συνέπειες για τις
εργασιακές σχέσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες απασχόλησης:
α) στη µη εισηγµένη εταιρεία και
β) σε κάθε µέτοχο αυτής, η ταυτότητα και η διεύθυνση
του οποίου έχει τεθεί στη διάθεση της ΑΕΔΟΕΕ ή µπορεί
να τεθεί στη διάθεσή του από τη µη εισηγµένη εταιρεία ή
µέσω µητρώου στο οποίο η ΑΕΔΟΕΕ έχει ή µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.
Η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ ζητεί από το
αρµόδιο όργανο διοίκησης της µη εισηγµένης εταιρείας
να κοινοποιεί στους εκπροσώπους των εργαζοµένων της
ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζοµένους, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο
πρώτο εδάφιο. Η ΑΕΔΟΕΕ λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται προσηκόντως από το αρµόδιο
όργανο διοίκησης.
5. Αν ένας ΟΕΕ αποκτά έλεγχο σε µη εισηγµένη εταιρεία, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 σε
συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, η
ΑΕΔΟΕΕ που τον διαχειρίζεται, παρέχει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και στους επενδυτές του συγκεκριµένου ΟΕΕ πληροφορίες για τη χρηµατοδότηση της απόκτησης.
Άρθρο 29
Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την ετήσια έκθεση
των ΟΕΕ που ασκούν έλεγχο
σε µη εισηγµένες εταιρείες
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε
µη εισηγµένη εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 26 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του
εν λόγω άρθρου, η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ:
α) ζητεί από το όργανο διοίκησης της µη εισηγµένης εταιρείας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
αυτό να κοινοποιεί σε όλους τους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζοµένους, την ετήσια έκθεση που καταρτίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, µέσα στην προθεσµία για την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης του οργάνου διοίκησης της µη εισηγµένης εταιρείας σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό εταιρικό δίκαιο ή
β) συµπεριλαµβάνει στην ετήσια έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22, για κάθε ΟΕΕ, τις πληροφορίες
της παραγράφου 2 σχετικά µε τη µη εισηγµένη εταιρεία.

2. Οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας ή του ΟΕΕ,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο µια αντικειµενική επισκόπηση της εξέλιξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας, που απεικονίζει την κατάσταση στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η ετήσια έκθεση. Η έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρει:
α) κάθε σηµαντικό γεγονός που συνέβη µετά τη λήξη
του οικονοµικού έτους,
β) την προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας και
γ) τις πληροφορίες σχετικά µε την απόκτηση ιδίων µετοχών που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου
16 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) ή, σε περίπτωση εταιρείας
εντός της ΕΕ, κατά τις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες
ενσωµατώθηκε στη χώρα καταγωγής της εν λόγω εταιρείας η παράγραφος 2 του άρθρου 22 της Οδηγίας
77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
3. Η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται το σχετικό ΟΕΕ:
α) ζητεί από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της µη εισηγµένης εταιρείας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να κοινοποιεί στους εκπροσώπους
των εργαζοµένων της ενδιαφερόµενης επιχείρησης τις
πληροφορίες σχετικά µε την ενδιαφερόµενη επιχείρηση
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1,
µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 22
και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να το εξασφαλίσει
ή
β) θέτει στη διάθεση των επενδυτών του ΟΕΕ τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, αν είναι ήδη διαθέσιµες, εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22
και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την ηµεροµηνία κατά την οποία έχει καταρτισθεί η ετήσια έκθεση της
µη εισηγµένης εταιρείας σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό εταιρικό δίκαιο.
Άρθρο 30
Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Αν ΟΕΕ αποκτά, µόνος του ή από κοινού, έλεγχο σε
µη εισηγµένη εταιρεία ή σε εκδότη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 του άρθρου 26, η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον εν λόγω ΟΕΕ,
πριν από την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) µηνών
από την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας από τον
ΟΕΕ:
α) δεν επιτρέπεται να διευκολύνει, υποστηρίζει ή δίνει
εντολή για οποιαδήποτε διανοµή, µείωση κεφαλαίου, ακύρωση ή απόκτηση ιδίων µετοχών από την εταιρεία, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2,
β) δεν επιτρέπεται να ψηφίζει υπέρ διανοµής, µείωσης
κεφαλαίου, ακύρωσης ή απόκτησης ιδίων µετοχών από
την εταιρεία, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2,
αν είναι εξουσιοδοτηµένη να ψηφίζει εξ ονόµατος του
ΟΕΕ στα αρµόδια όργανα της εταιρείας και
γ) καταβάλλει, σε κάθε περίπτωση, κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεµποδίσει διανοµές, µειώσεις κεφαλαίου, ακύρωση ή απόκτηση ιδίων µετοχών από την εταιρεία, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.
2. Στην ΑΕΔΟΕΕ επιβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 οι ακόλουθες υποχρεώσεις:
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α) κάθε διανοµή σε µετόχους που θα είχε ως συνέπεια
να καταστήσει το ενεργητικό κατά το κλείσιµο του προηγούµενου οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, χαµηλότερο από το άθροισµα του καλυφθέντος κεφαλαίου και των αποθεµατικών που δεν επιτρέπεται από τη νοµοθεσία ή το
καταστατικό να διανεµηθούν. Αν το ποσό του κεφαλαίου
έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, αυτό δεν εµφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισµού και αφαιρείται από το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου·
β) κάθε διανοµή σε µετόχους, το ποσό της οποίας υπερβαίνει το άθροισµα των κερδών του τελευταίου οικονοµικού έτους, και των κερδών προηγούµενων οικονοµικών ετών και των ποσών που αναλήφθηκαν από αποθεµατικά προς διανοµή, µετά την αφαίρεση των ζηµιών που
έχουν µεταφερθεί από προηγούµενες χρήσεις, καθώς
και των ποσών που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηµατισµό αποθεµατικών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή το
καταστατικό·
γ) στο βαθµό που επιτρέπονται αγορές ιδίων µετοχών,
οι αγορές που πραγµατοποιεί η εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών της που έχει ήδη αποκτήσει και
διακρατεί και µετοχών της τις οποίες απέκτησε πρόσωπο
το οποίο ενεργούσε στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας, δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα
τη µείωση του καθαρού ενεργητικού σε ποσό κατώτερο
από εκείνο που προσδιορίζεται στην περίπτωση α΄.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2:
α) η έκφραση «διανοµή» που χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ περιλαµβάνει ειδικότερα την καταβολή µερισµάτων και τόκων σε σχέση µε µετοχές,
β) οι διατάξεις περί µειώσεων κεφαλαίου δεν έχουν εφαρµογή στη µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου που
προορίζεται για την αντιστάθµιση ζηµιών ή τη διοχέτευση χρηµάτων σε αποθεµατικό το οποίο δεν διανέµεται υπό την προϋπόθεση ότι, µετά την πράξη αυτή, το ποσό
του αποθεµατικού αυτού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του µειωµένου καλυφθέντος κεφαλαίου και
γ) ο περιορισµός σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 υπόκειται, προκειµένου περί εταιρίας µε
έδρα στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις β΄ έως ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920 και προκειµένου περί εταιρίας µε έδρα στην ΕΕ, στις εθνικές
διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν στην χώρα καταγωγής της εν λόγω εταιρίας οι περιπτώσεις β΄ έως η΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 77/91/
ΕΟΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΕΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Άρθρο 31
Εµπορική προώθηση στην Ελλάδα µεριδίων ΟΕΕ
της ΕΕ που διαχειρίζονται ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 31 και Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΑΕΔΟΕΕ µπορούν να προωθούν εµπορικά στην
Ελλάδα σε επαγγελµατίες επενδυτές, µερίδια ή µετοχές
οποιουδήποτε ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται αν
πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο
παρόν άρθρο.

Αν ο ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, το δικαίωµα εµπορικής προώθησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης
ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση αδειοδοτηµένου ΔΟΕΕ
της ΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ µερίδια ή µετοχές του οποίου προτίθεται να προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα, τις
εξής πληροφορίες:
α) επιστολή γνωστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου
προγράµµατος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει
εµπορικά και πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ,
β) τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,
γ) την ταυτότητα του θεµατοφύλακα του ΟΕΕ,
δ) περιγραφή ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά
µε τον ΟΕΕ είναι διαθέσιµες για τους επενδυτές,
ε) τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ αν ο ΟΕΕ
είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ,
στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 για κάθε ΟΕΕ που
προτίθεται να προωθήσει εµπορικά η ΑΕΔΟΕΕ,
ζ) αν συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε
ρυθµίσεις που έχουν καθορισθεί για τη µη εµπορική προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά
την οποία η ΑΕΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά µε τον ΟΕΕ.
3. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη
του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης της παραγράφου 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την
ΑΕΔΟΕΕ σχετικά µε το αν µπορεί ή όχι να προβεί στην έναρξη εµπορικής προώθησης του ΟΕΕ που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει την εµπορική προώθηση του
ΟΕΕ µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ
δεν είναι ή δεν θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή, άλλως, αν η ΑΕΔΟΕΕ δεν
συµµορφώνεται ή δεν θα συµµορφωθεί µε τις ανωτέρω
διατάξεις. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η ΑΕΔΟΕΕ
δύναται να αρχίσει να προωθεί εµπορικά τον ΟΕΕ µετά
τη λήψη σχετικής έγγραφης επιβεβαίωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αν ο ΟΕΕ εδρεύει σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει
επίσης τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής του ΟΕΕ ότι η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ.
4. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από
τα στοιχεία της γνωστοποίησης της παραγράφου 2, η
ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την υλοποίηση της αλλαγής, αν πρόκειται για αλλαγή που έχει σχεδιαστεί από την ΑΕΔΟΕΕ
ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση
του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη µε
τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή γενικότερα
η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την
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ΑΕΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ότι δεν
µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να
έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει κάποια απρογραµµάτιστη αλλαγή ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του
ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη µε τις
διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου ή, γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει όλα
τα δέοντα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 46, συµπεριλαµβανοµένης, αν χρειαστεί, της ρητής απαγόρευσης της εµπορικής προώθησης του ΟΕΕ.
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41, οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικά ΑΕΔΟΕΕ µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα προωθούνται εµπορικά µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές.
Άρθρο 32
Εµπορική προώθηση σε άλλα κράτη - µέλη µεριδίων
ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζονται ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 32 και Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η AEΔΟΕΕ µπορεί να προωθεί εµπορικά µερίδια ή
µετοχές ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, σε επαγγελµατίες
επενδυτές σε άλλο κράτος - µέλος, αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
Αν ο ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, το δικαίωµα εµπορικής προώθησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης
ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση αδειοδοτηµένου ΔΟΕΕ
της ΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ µερίδια ή µετοχές του οποίου προτίθεται να προωθήσει εµπορικά σε άλλο κράτος µέλος, τις εξής πληροφορίες:
α) επιστολή γνωστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου
προγράµµατος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, τον οποίο η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να προωθήσει
εµπορικά και πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ,
β) τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,
γ) την ταυτότητα του θεµατοφύλακα του ΟΕΕ,
δ) περιγραφή ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά
µε τον ΟΕΕ είναι διαθέσιµες για τους επενδυτές,
ε) τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ αν ο ΟΕΕ
είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ,
στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 για κάθε ΟΕΕ που
προτίθεται να προωθήσει εµπορικά η ΑΕΔΟΕΕ,
ζ) τα κράτη - µέλη στα οποία σκοπεύει να προωθήσει
εµπορικά τα µερίδια ή τις µετοχές του ΟΕΕ σε επαγγελµατίες επενδυτές,
η) πληροφορίες σχετικά µε ρυθµίσεις για την εµπορική
προώθηση του ΟΕΕ και, αν συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε ρυθµίσεις που έχουν καθορισθεί
για τη µη εµπορική προώθηση µεριδίων ή µετοχών του
ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης
της περίπτωσης κατά την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.

3. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης της παραγράφου 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
διαβιβάζει το φάκελο αυτόν στις αρµόδιες αρχές του
κράτους - µέλους στο οποίο η ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να
διαθέσει τον ΟΕΕ. Η διαβίβαση αυτή πραγµατοποιείται
µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ είναι
και θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄
(άρθρα 1-53) και γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνεται
προς τις διατάξεις αυτές.
Η ως άνω διαβίβαση περιλαµβάνει δήλωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η ΑΕΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να
διαχειρίζεται ΟΕΕ µε συγκεκριµένη επενδυτική στρατηγική.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την ΑΕΔΟΕΕ
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά µε τη διαβίβαση της παραγράφου 3. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την
εµπορική προώθηση του ΟΕΕ στο κράτος - µέλος υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ από την ηµεροµηνία της ως άνω ενηµέρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αν ο ΟΕΕ εδρεύει σε άλλο κράτος - µέλος, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης τις αρµόδιες αρχές
του κράτους - µέλους καταγωγής του ΟΕΕ ότι η ΑΕΔΟΕΕ
µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση µεριδίων του
ΟΕΕ στο κράτος - µέλος υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
5. Η επιστολή γνωστοποίησης της παραγράφου 2 και η
δήλωση της παραγράφου 3 παρέχονται σε γλώσσα που
χρησιµοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό
τοµέα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διαβιβάζει σε ηλεκτρονική µορφή και υποχρεούται να λαµβάνει από αρχές άλλων κρατών - µελών τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και σε ηλεκτρονική µορφή.
6. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από
τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την εν λόγω αλλαγή,
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την υλοποίηση της αλλαγής αν πρόκειται για αλλαγή που έχει σχεδιαστεί από
την ΑΕΔΟΕΕ ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση
του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη
µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται πλέον προς τις
διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την ΑΕΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ότι
δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να
έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει αλλαγή που δεν ήταν
προγραµµατισµένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση
του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη µε
τον παρόντα νόµο ή, γενικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 44, συµπεριλαµβανοµένης, αν χρειαστεί, της ρητής απαγόρευσης της εµπορικής προώθησης του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, επειδή δεν επηρεάζουν τη συµµόρφωση µε τον παρόντα νόµο της διαχείρι-
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σης του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ ή, εν γένει, τη συµµόρφωση της ΑΕΔΟΕΕ προς τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση για τις
αλλαγές αυτές τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους
υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
7. Αν η Ελλάδα είναι κράτος - µέλος υποδοχής, αδειοδοτηµένος ΔΟΕΕ άλλου κράτους - µέλους µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση ΟΕΕ της ΕΕ στην Ελλάδα,
µόνο αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λάβει από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους - µέλους ισοδύναµη κοινοποίηση µε το περιεχόµενο της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου και από την ηµεροµηνία της εν λόγω κοινοποίησης. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41, οι εν λόγω ΟΕΕ προωθούνται εµπορικά µόνο σε
επαγγελµατίες επενδυτές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι
ρυθµίσεις που καθορίζονται για την εµπορική προώθηση
του ΟΕΕ και, αν συντρέχει περίπτωση, για τη µη εµπορική προώθηση µεριδίων του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό
κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την
οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων
που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, διέπονται από
τους κανόνες του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 33
Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ
εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη - µέλη
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να διαχειρίζεται ΟΕΕ εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος - µέλος χωρίς εγκατάσταση ή
µέσω της ίδρυσης υποκαταστήµατος στο άλλο κράτος µέλος, υπό τον όρο ότι η ΑΕΔΟΕΕ έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια για τη διαχείριση αυτού
του τύπου ΟΕΕ.
2. Η ΑΕΔΟΕΕ η οποία προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ
εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, την πρώτη φορά υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κράτος - µέλος στο οποίο σκοπεύει να διαχειριστεί τον ΟΕΕ χωρίς εγκατάσταση ή µε ίδρυση υποκαταστήµατος,
β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο δηλώνονται
συγκεκριµένα οι υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει και στο οποίο προσδιορίζονται οι ΟΕΕ τους οποίους
σκοπεύει να διαχειρίζεται.
3. Αν η ΑΕΔΟΕΕ σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστηµα
παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός από τις
πληροφορίες της παραγράφου 2, και τις εξής πληροφορίες:
α) την οργανωτική δοµή του υποκαταστήµατος,
β) τη διεύθυνση στο κράτος - µέλος καταγωγής του
ΟΕΕ από την οποία µπορούν να ληφθούν έγγραφα,
γ) τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήµατος.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, µέσα σε ένα
(1) µήνα από την ηµεροµηνία λήψης του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης της παραγράφου 2 ή µέσα σε
δύο (2) µήνες από τη λήψη του πλήρους φακέλου γνωστοποίησης της παραγράφου 3, στις αρµόδιες αρχές του
κράτους - µέλους υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ τον πλήρη φάκελο της εν λόγω γνωστοποίησης. Η διαβίβαση αυτή
πραγµατοποιείται µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από

την ΑΕΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και η ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνεται εν γένει προς τις διατάξεις αυτές.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει δήλωση ότι έχει
χορηγήσει άδεια λειτουργίας στην εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει αµέσως την
ΑΕΔΟΕΕ σχετικά µε τη διαβίβαση της παρούσας παραγράφου.
Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στο κράτος - µέλος υποδοχής της µετά τη λήψη
της ενηµέρωσης του προηγούµενου εδαφίου.
5. Αν επέλθει αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία
που υποβάλλονται µε τη γνωστοποίηση της παραγράφου
2 και, κατά περίπτωση, της παραγράφου 3, η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σχετικά µε την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την υλοποίηση της αλλαγής αν πρόκειται για
αλλαγή που έχει σχεδιαστεί από την ΑΕΔΟΕΕ ή αµέσως
µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση
του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη
µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ ή γενικότερα η ΑΕΔΟΕΕ
δεν θα συµµορφώνεται πλέον προς αυτές, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την ΑΕΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να
έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο ή αν επέλθει αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από την
ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου ή, γενικότερα, η
ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις
αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 44.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, δηλαδή αν δεν επηρεάζουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄
(άρθρα 1-53) της διαχείρισης του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ
ή, εν γένει, τη συµµόρφωση της ΑΕΔΟΕΕ προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τις αλλαγές αυτές τις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών υποδοχής
της ΑΕΔΟΕΕ.
6. Αν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής
ΔΟΕΕ άλλου κράτους - µέλους που επιθυµεί να διαχειριστεί ΟΕΕ εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, δεν επιβάλλεται
καµία επιπλέον απαίτηση στον ενδιαφερόµενο ΔΟΕΕ όσον αφορά τα ζητήµατα τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και καλύπτονται από
την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 34
Προϋποθέσεις διαχείρισης από AEΔΟΕΕ ΟΕΕ εκτός ΕΕ
που δεν προωθούνται εµπορικά στα κράτη - µέλη
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. AEΔΟΕΕ µπορεί να διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ που
δεν προωθούνται εµπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν:
α) η ΑΕΔΟΕΕ πληροί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου εκτός των άρθρων 21 και 22 ως προς τους εν
λόγω ΟΕΕ και
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β) υπάρχουν κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών
αρχών του τρίτου κράτους όπου είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 2
του άρθρου 34 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τη διευκόλυνση της σύναψης των ρυθµίσεων συνεργασίας µε τρίτα κράτη.
Άρθρο 35
Προϋποθέσεις εµπορικής προώθησης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τους οποίους
διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της ΕΕ
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να προωθεί εµπορικά σε επαγγελµατίες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση µερίδια ή
µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή
της και τροφοδοτικών ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 31 αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2. Με την εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ΄
(άρθρα 31-33), η ΑΕΔΟΕΕ της παραγράφου 1 συµµορφώνεται προς όλες τις λοιπές απαιτήσεις των διατάξεων
του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και επιπλέον, πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπάρχουν κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών
αρχών της τρίτης χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, λαµβανοµένης υπόψη
της παραγράφου 3 του άρθρου 46, η οποία επιτρέπει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά
της σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις,
β) η τρίτη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις µη συνεργάσιµες χώρες και εδάφη, από την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης,
γ) η τρίτη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει συµφωνία µε την Ελλάδα, καθώς και µε κάθε άλλο κράτος - µέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εµπορικά τα µερίδια ή οι µετοχές
του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και η συµφωνία αυτή είναι πλήρως
σύµφωνη µε τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του
υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του ΟΟΣΑ ως
προς το εισόδηµα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων, αν υπάρχουν, των πολυµερών φορολογικών συµφωνιών.
Αν η αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους διαφωνεί
µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως προς την εκτίµηση
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παρούσας παραγράφου σχετικά µε ΑΕΔΟΕΕ, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θέσει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
3. Αν η ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά
µερίδια ή µετοχές του ΟΕΕ εκτός ΕΕ στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνω-

στοποίηση για κάθε ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο σκοπεύει
να προωθήσει εµπορικά. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει
τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31.
4. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή πλήρους γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την
ΑΕΔΟΕΕ κατά πόσο µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά στη ελληνική επικράτεια τον ΟΕΕ που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 3. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαγορεύει την εµπορική
προώθηση του ΟΕΕ µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από
την ΑΕΔΟΕΕ δεν είναι ή δεν θα είναι σύµφωνη µε
τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή γενικότερα
η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται ή δεν θα συµµορφωθεί
µε τις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση θετικής απόφασης,
η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να προωθεί εµπορικά τον ΟΕΕ από
την ηµεροµηνία της σχετικής ενηµέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την
ΕΑΚΑΑ ότι η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική
προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στην Ελλάδα.
5. Αν η ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικώς
µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε άλλα κράτη - µέλη,
η ΑΕΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
την πρόθεσή του αυτή ως προς κάθε ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τον
οποίο σκοπεύει να προωθήσει εµπορικώς. Η εν λόγω
γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης της παραγράφου 5,
τον διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους, στο οποίο η ΑΕΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικώς τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει τον φάκελο µόνον αν η διαχείριση του
ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και γενικότερα η
ΑΕΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισυνάπτει δήλωση ότι η
ΑΕΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ µε συγκεκριµένη επενδυτική στρατηγική.
7. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει σχετικώς χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ΑΕΔΟΕΕ. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ στο εν λόγω κράτος - µέλος
υποδοχής από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η
παραπάνω γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την
ΕΑΚΑΑ ότι η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική
προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στο κράτος - µέλος υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
8. Η επιστολή γνωστοποίησης της παραγράφου 5 και η
δήλωση της παραγράφου 6 συντάσσονται σε γλώσσα
που χρησιµοποιείται συνήθως στον διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Τα έγγραφα της παραγράφου 6 µπορεί
να διαβιβασθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ηλεκτρονικώς.
9. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από
τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή 5, η ΑΕΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την εν λόγω αλλαγή,
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τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την υλοποίηση προγραµµατισµένης αλλαγής ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που
δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση
του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη
µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται πλέον προς τις
διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την ΑΕΔΟΕΕ χωρίς υπαίτια βραδύτητα ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να
έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει αλλαγή που δεν ήταν
προγραµµατισµένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση
του ΟΕΕ από την ΑΕΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη
µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, η ΑΕΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον µε τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει όλα
τα δέοντα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 46, µεταξύ άλλων δε, αν είναι αναγκαίο, απαγορεύει άµεσα την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, επειδή δεν επηρεάζουν τη σύµφωνη µε το νόµο διαχείριση του ΟΕΕ από
την ΑΕΔΟΕΕ ή εν γένει τη συµµόρφωση της ΑΕΔΟΕΕ
προς το νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει
χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις αλλαγές αυτές: α) την
ΕΑΚΑΑ, αν οι αλλαγές αφορούν την παύση της εµπορικής προώθησης ΟΕΕ ή την εµπορική προώθηση πρόσθετων ΟΕΕ και β) τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών υποδοχής.
10. ΔΟΕΕ που εδρεύουν σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να προωθούν στην Ελλάδα σε επαγγελµατίες επενδυτές µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ
εκτός ΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους και τροφοδοτικών ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
31, αν η αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής,
κατόπιν ελέγχου που έχει διενεργήσει κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν στο οικείο δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου
35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, αποστείλει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίηση του ΔΟΕΕ προς την εν
λόγω αρµόδια αρχή µε την πρόθεσή του να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές συγκεκριµένων ΟΕΕ εκτός
ΕΕ στην Ελλάδα µε τα έγγραφα και τις πληροφορίες,
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32. Η εµπορική προώθηση επιτρέπεται από την ηµέρα κατά την
οποία θα περιέλθει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο
πλήρης φάκελος που θα της αποστείλει η αρµόδια εποπτική αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής.
11. Κατά την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ εκτός ΕΕ
στην Ελλάδα ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ως προς την εµπορική προώθηση µεριδίων και µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά
την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
12. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 41, οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικά ΔΟΕΕ, προωθούνται εµπορικά µόνο σε
επαγγελµατίες επενδυτές.
13. Αν αρµόδιες αρχές άλλου κράτους-µέλους απορρίψουν αίτηµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την α-

νταλλαγή πληροφοριών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί να αναφέρει το ζήτηµα στην ΕΑΚΑΑ.
14. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου
11 του άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τις ρυθµίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.
Άρθρο 36
Προϋποθέσεις για την εµπορική προώθηση στην Ελλάδα, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζεται ΑΕΔΟΕΕ
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, ΑΕΔΟΕΕ µπορεί
να προωθεί εµπορικά στην Ελλάδα σε επαγγελµατίες επενδυτές µερίδια ή µετοχές διαχειριζόµενων από αυτήν
ΟΕΕ εκτός ΕΕ και τροφοδοτικών ΟΕΕ της ΕΕ που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 31, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η ΑΕΔΟΕΕ πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53), εξαιρουµένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 21. Η ΑΕΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι έχουν ορισθεί ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εκτός της ΑΕΔΟΕΕ,
για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στις
παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 21. Η ΑΕΔΟΕΕ παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες ως
προς την ταυτότητα των προσώπων που αναλαµβάνουν
να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 21,
β) υπάρχουν κατάλληλες, κατά τα διεθνή πρότυπα,
συµφωνίες συνεργασίας για την εποπτεία του συστηµικού κινδύνου µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται
επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά
της σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
γ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν έχει περιληφθεί στις µη συνεργαζόµενες χώρες και εδάφη, από την ΕΟΧΔ.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου 3
του άρθρου 36 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τις συµφωνίες συνεργασίας της παραγράφου 1.
Άρθρο 37
Παροχή άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για τη διαχείριση
ΟΕΕ της ΕΕ ή την εµπορική προώθηση ΟΕΕ
που διαχειρίζεται στην ΕΕ κατά τα άρθρα 38 ή 39
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειρίζεται
ΟΕΕ της ΕΕ ή να προωθεί εµπορικώς ΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τα άρθρα 38 ή 39, πρέπει να
έχει προηγουµένως λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν κράτος-µέλος αναφοράς είναι η Ελλάδα.
2. Α. Η Ελλάδα είναι κράτος-µέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειρισθεί έ-
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ναν ή περισσότερους ΟΕΕ εγκατεστηµένους στην Ελλάδα και δεν προτίθεται να προωθήσει εµπορικά κανέναν
ΟΕΕ σύµφωνα µε τα άρθρα 38 ή 39 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρµόδια για τη διαδικασία χορήγησης άδειας και
για την εποπτεία του ΔΟΕΕ είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
β) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειρισθεί περισσοτέρους του ενός ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστηµένους σε
διαφορετικά κράτη-µέλη, µεταξύ των οποίων η Ελλάδα,
και δεν προτίθεται να προωθήσει εµπορικά κανέναν ΟΕΕ
σύµφωνα µε τα άρθρα 38 ή 39 στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αν:
αα) στην Ελλάδα είναι εγκατεστηµένοι οι περισσότεροι ΟΕΕ που προτίθεται να διαχειρισθεί ο ΔΟΕΕ εκτός
ΕΕ ή
ββ) στην Ελλάδα πραγµατοποιείται η διαχείριση του
µεγαλύτερου µέρους των περιουσιακών στοιχείων.
γ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µόνον έναν ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα µόνο κράτοςµέλος:
αα) προκειµένου περί ΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Ελλάδα
είναι το κράτος-µέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά τον ΟΕΕ,
ββ) προκειµένου περί ΟΕΕ που δεν έχει λάβει άδεια
λειτουργίας από την Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή δεν έχει καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν η
Ελλάδα είναι το κράτος-µέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά τον ΟΕΕ.
δ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µόνον έναν ΟΕΕ εκτός ΕΕ και µόνο στην Ελλάδα.
ε) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά έναν µόνον ΟΕΕ της ΕΕ αλλά σε διάφορα/περισσότερα κράτη-µέλη και:
αα) ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή έχει καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτηµέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση ή
ββ) ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή δεν έχει καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά η Ελλάδα είναι ένα από
τα κράτη-µέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση.
στ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µόνον έναν ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε περισσότερα κράτη - µέλη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
ζ) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά περισσότερους ΟΕΕ της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
αα) στο βαθµό που οι εν λόγω ΟΕΕ έχουν όλοι λάβει
άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή
έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η
Ελλάδα είναι το κράτος-µέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση για
τους περισσότερους από αυτούς τους ΟΕΕ,
ββ) στο βαθµό που οι εν λόγω ΟΕΕ δεν έχουν όλοι λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ή δεν έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά η Ελλάδα είναι το κράτος-µέλος στο οποίο ο

ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική
προώθηση για τους περισσότερους από αυτούς τους ΟΕΕ.
η) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά περισσότερους ΟΕΕ της ΕΕ και ΟΕΕ εκτός ΕΕ ή
περισσότερους ΟΕΕ εκτός ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αν η Ελλάδα είναι το κράτος-µέλος στο οποίο προτίθεται
να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση για τους
περισσότερους από αυτούς τους ΟΕΕ.
Β. α) Σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπονται στις
περιπτώσεις Α. β΄, γ΄ υποπερίπτωση αα΄, ε΄, στ΄ και ζ΄
υποπερίπτωση αα΄, µπορεί να προκύπτουν περισσότερα
κράτη-µέλη αναφοράς µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειρισθεί ΟΕΕ της ΕΕ χωρίς εµπορική προώθηση αυτών ή και να προωθήσει εµπορικά ΟΕΕ που τελούν
υπό τη διαχείρισή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα
µε τα άρθρα 38 ή 39, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις αρµόδιες αρχές όλων
των κρατών-µελών που είναι υποψήφια κράτη-µέλη αναφοράς, σύµφωνα µε τα κριτήρια των εν λόγω περιπτώσεων, για να καθορίσουν το κράτος-µέλος αναφοράς του.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρµόδιες εποπτικές
αρχές των λοιπών κρατών-µελών διαβουλεύονται και αποφασίζουν από κοινού εντός ενός (1) µηνός ποιο θα είναι το κράτος-µέλος αναφοράς για αυτόν τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Αν ορισθεί ως κράτος-µέλος αναφοράς η Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει σχετικά χωρίς υπαίτια βραδύτητα το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.
β) Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν ενηµερωθεί δεόντως για
την απόφαση που λαµβάνουν οι αρµόδιες εποπτικές αρχές κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση Β.α΄ εντός
επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης ή αν οι αρµόδιες εποπτικές αρχές δεν έχουν λάβει
την απόφαση εντός της ως άνω περιόδου του ενός (1)
µηνός, µπορεί ο ίδιος να επιλέξει την Ελλάδα ή άλλο
κράτος ως το κράτος-µέλος αναφοράς του, βασιζόµενος
στα ανωτέρω κριτήρια.
γ) Ο ΔΟΕΕ πρέπει να µπορεί να αποδεικνύει την πρόθεσή του να αναπτύξει ουσιαστική εµπορική προώθηση
σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος έχει επιλέξει γνωστοποιώντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για την εµπορική προώθηση στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους που έχει επιλέξει. Αν το εν λόγω κράτος-µέλος είναι η Ελλάδα, η παραπάνω γνωστοποίηση γίνεται στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που λαµβάνει άδεια κατά την παράγραφο 1 συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53), µε την εξαίρεση του Κεφαλαίου
ΣΤ΄ (άρθρα 31-33). Αν και στο βαθµό που η συµµόρφωση
προς διάταξη του νόµου δεν συµβιβάζεται µε τη συµµόρφωση προς το δίκαιο το οποίο διέπει τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
ή και τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ που προωθείται εµπορικά στην
Ελλάδα, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις αυτές, αν µπορεί να αποδείξει ότι:
α) οι διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) είναι αντίθετες προς υποχρεωτική διάταξη του δικαίου που διέπει
τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή και, κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ που προωθείται εµπορικά στην Ελλάδα,
β) το δίκαιο που διέπει τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή και τον

31
ΟΕΕ εκτός ΕΕ περιέχει ισοδύναµο κανόνα, που έχει τον
ίδιο ρυθµιστικό σκοπό και περιεχόµενο παρέχοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας στους επενδυτές του σχετικού
ΟΕΕ και
γ) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή και ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ συµµορφώνεται προς τον ισοδύναµο κανόνα που αναφέρεται στην
περίπτωση β΄.
4. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που λαµβάνει άδεια κατά την παράγραφο 1 πρέπει να έχει νόµιµο εκπρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα. Ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι το
σηµείο επαφής του ΔΟΕΕ στην Ελλάδα και οποιαδήποτε
επίσηµη αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΔΟΕΕ και µεταξύ των επενδυτών της ΕΕ
του σχετικού ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53), διενεργείται µέσω
αυτού του νόµιµου εκπροσώπου. Ο νόµιµος εκπρόσωπος
ασκεί τη λειτουργία κανονιστικής συµµόρφωσης σχετικά
µε τη διαχείριση και την εµπορική προώθηση δραστηριοτήτων που επιτελούνται από τον ΔΟΕΕ δυνάµει των διατάξεων του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου από κοινού
µε τον ΔΟΕΕ.
5. Α. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειρισθεί
ΟΕΕ εγκατεστηµένο στην Ελλάδα χωρίς εµπορική προώθηση αυτού ή και να προωθήσει εµπορικά ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή του στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα
άρθρα 38 ή 39 πρέπει να λάβει σχετική άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που υποβάλλει ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Για τη
χορήγηση της άδειας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει, αρχικά, κατά πόσο ο ορισµός από τον ΔΟΕΕ της Ελλάδας ως κράτους-µέλους αναφοράς είναι σύµφωνη µε
τα κριτήρια της παραγράφου 2.
Β. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, απορρίπτει την αίτηση
χορήγησης άδειας του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ µε αιτιολογηµένη απόφαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται, ιδίως σε περιπτώσεις αµφιβολίας, πριν εκδώσει την απόφασή της, να ζητήσει τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ, κρίνει δε οριστικά αφού τη λάβει.
Γ. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ανακοινώνει το
γεγονός αυτό στην ΕΑΚΑΑ και ζητεί από αυτή τη γνώµη
της. Στην εν λόγω γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην ΕΑΚΑΑ περιλαµβάνεται και η αιτιολόγηση από τον ΔΟΕΕ για τον ορισµό της Ελλάδος ως κράτους-µέλους αναφοράς, καθώς και πληροφορίες ως
προς τη στρατηγική του ΔΟΕΕ για την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ. Αν η γνώµη της ΕΑΚΑΑ είναι αρνητική, επειδή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να
παραθέσει τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, αντικρούοντας την αιτιολογία της ΕΑΚΑΑ και να ανακοινώσει στην
τελευταία ότι προτίθεται να χορηγήσει άδεια λειτουργίας στον ΔΟΕΕ. Αν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά ΟΕΕ σε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τις θέσεις της για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 τόσο στις
αρµόδιες εποπτικές αρχές των κρατών-µελών, στα οποία
ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ, όσο και τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των
κρατών-µελών καταγωγής των ΟΕΕ.
6. Με την επιφύλαξη των προηγουµένων παραγρά-

φων, καθώς και της παραγράφου 7, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας µόνον αν πληρούνται
και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η Ελλάδα έχει υποδειχθεί από τον ΔΟΕΕ ως κράτος-µέλος αναφοράς σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 και τη στρατηγική εµπορικής προώθησης που
έχει ανακοινωθεί και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εφαρµόσει τη διαδικασία της παραγράφου 5,
β) ο ΔΟΕΕ έχει ορίσει νόµιµο εκπρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα,
γ) ο νόµιµος εκπρόσωπος, από κοινού µε τον ίδιο
ΔΟΕΕ, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του ΔΟΕΕ εκτός
ΕΕ µε τους επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ, µε την ΕΑΚΑΑ
και µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις
δραστηριότητες τις οποίες ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να
ασκεί στην Ελλάδα και διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, επαρκή
οργάνωση και υποδοµή για την άσκηση της λειτουργίας
της κανονιστικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53),
δ) υπάρχουν κατάλληλες συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρµόδιων εποπτικών αρχών του κράτους-µέλους καταγωγής του σχετικού ΟΕΕ της ΕΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης
χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ,
ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους
σύµφωνα µε το Μέρος Α΄ (άρθρα 1-53). Αν η αρµόδια
αρχή ΟΕΕ της ΕΕ δεν συνάπτει τις απαιτούµενες συµφωνίες συνεργασίας µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να φέρει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ,
ε) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν έχει περιληφθεί στις µη συνεργάσιµες χώρες και εδάφη από την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης,
στ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστηµένος ο ΔΟΕΕ
εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει συµφωνία µε την Ελλάδα, η οποία είναι απολύτως σύµφωνη µε τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγµατος φορολογικής σύµβασης του ΟΟΣΑ σχετικά µε το εισόδηµα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, στα οποία περιλαµβάνονται τυχόν πολυµερείς φορολογικές συµφωνίες,
ζ) η αποτελεσµατική άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές κρατώνµελών των εποπτικών λειτουργιών τους δυνάµει των
διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53), της εθνικής νοµοθεσίας των οικείων κρατών-µελών προς εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2011/66/ΕΕ, καθώς και των άµεσης εφαρµογής διατάξεων των εκτελεστικών πράξεων αυτής, δεν
κωλύεται από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας, οι οποίες διέπουν τον
ΔΟΕΕ ή από περιορισµούς που επιβάλλουν οι εποπτικές
αρχές τρίτης χώρας ως προς την εξουσία και αρµοδιότητα εποπτείας και διερεύνησης.
7. Αν περιέλθει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε γνωστοποίηση για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή βρίσκεται υπό καθεστώς αδειοδότησης από εποπτική αρχή άλλου κράτους-µέλους, ως
κράτους-µέλους αναφοράς, και προτίθεται αυτός ο
ΔΟΕΕ να προωθήσει εµπορικώς στην Ελλάδα ΟΕΕ, αν η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε την εκτίµηση που
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έχει γίνει από την αρµόδια εποπτική αρχή κράτους-µέλους αναφοράς όσον αφορά την εφαρµογή των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 6, µπορεί να
φέρει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
8.Α. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 6-11), που εφαρµόζονται αναλόγως, υπό
τις παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις:
α) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 7 συµπληρώνονται από:
αα) αιτιολόγηση από τον ΔΟΕΕ της εκτίµησής του ως
προς την Ελλάδα ως κράτος-µέλος αναφοράς σύµφωνα
µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
καθώς και πληροφορίες για τη στρατηγική εµπορικής
προώθησης,
ββ) κατάλογο των διατάξεων του παρόντος νόµου,
προς τις οποίες ο ΔΟΕΕ δεν δύναται να συµµορφώνεται,
επειδή, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, η συµµόρφωση δεν είναι δυνατή λόγω διατάξεων αναγκαστικού
δικαίου του δικαίου που διέπει τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και,
κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ που προωθείται εµπορικά στην Ελλάδα,
γγ) γραπτά αποδεικτικά στοιχεία βάσει των ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που έχει επεξεργαστεί και διαµορφώσει η ΕΑΚΑΑ, σύµφωνα µε τα οποία οι σχετικές
διατάξεις της τρίτης χώρας περιλαµβάνουν κανόνες ισοδύναµους προς τις διατάξεις µε τις οποίες δεν επέρχεται
συµµόρφωση, επιδιώκουν τον ίδιο ρυθµιστικό σκοπό και
παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στους επενδυτές
του ΟΕΕ και επιπλέον, ο ΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς αυτές τις ισοδύναµες διατάξεις. Τα εν λόγω γραπτά αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται από νοµική γνωµοδότηση που βεβαιώνει την ύπαρξη των σχετικών µη συµβατών διατάξεων στο δίκαιο της τρίτης χώρας και περιγράφει το ρυθµιστικό σκοπό και το αντικείµενο της προστασίας των επενδυτών που αυτές επιδιώκουν και
δδ) το όνοµα του νόµιµου εκπροσώπου του ΔΟΕΕ και
τον τόπο όπου αυτός είναι εγκατεστηµένος.
β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 7 µπορούν να περιορίζονται στον ΟΕΕ της
ΕΕ που προτίθεται να διαχειρισθεί ο ΔΟΕΕ και, κατά περίπτωση, σε εκείνους τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο
ΔΟΕΕ τους οποίους αυτός προτίθεται να προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα µε διαβατήριο.
γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
δεν θίγει την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
δ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
δεν ισχύει.
ε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8
νοείται ότι συµπεριλαµβάνει αναφορά στις πληροφορίες
που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 8
του άρθρου 37.
Β. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρµόδια αρχή
κράτους-µέλους υποδοχής, διαφωνεί µε την άδεια που
χορηγείται από την αρµόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους ως προς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που πρόκειται να διαχειριστεί ΟΕΕ εγκατεστηµένους στην Ελλάδα ή και να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα προωθώντας εµπορικώς
ΟΕΕ της ΕΕ, δύναται να φέρει το θέµα ενώπιον της
ΕΑΚΑΑ.
9.Α. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι ο ΔΟΕΕ
βασίζεται στην παράγραφο 3 για να εξαιρεθεί από τη

συµµόρφωση προς ορισµένες διατάξεις του Μέρους Α΄
(άρθρα 1-53), ενηµερώνει σχετικά, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, την ΕΑΚΑΑ, στηρίζοντας αυτήν την εκτίµηση στις
πληροφορίες που παρέχονται από τον ΔΟΕΕ σύµφωνα
µε τις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 8, και ζητεί τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ σχετικώς.
Η κατά την παράγραφο 8 προθεσµία για τη χορήγηση
της άδειας λειτουργίας στον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα έως ενός (1) µηνός, έως ότου σταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η γνώµη της ΕΑΚΑΑ ως προς την
εφαρµογή της εξαίρεσης για συµµόρφωση προς τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) που απορρέει από το
ασυµβίβαστο σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου
3.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη της και
αξιολογεί τη γνώµη, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων
της ΕΑΚΑΑ ως προς το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τέτοια εξαίρεση βάσει των πληροφοριών
που παρέχει ο ΔΟΕΕ σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις ii)
και iii) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 και των
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων για την ισοδυναµία και
της ανάγκης διαµόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής νοοτροπίας και συνεκτικών εποπτικών πρακτικών.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε αντίθεση προς τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ, ενηµερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ αναφέροντας τους λόγους της απόκλισης. Στην περίπτωση αυτή, αν ο ΔΟΕΕ
προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές
του ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτη-µέλη διαφορετικά
από την Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω κρατών-µελών, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αποκλίνει από τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ.
Β. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εποπτική αρχή
κράτους-µέλους υποδοχής διαφωνεί µε την εκτίµηση
που έχει γίνει όσον αφορά την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου από την αρµόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους-µέλους προκειµένου περί ΔΟΕΕ που προτίθεται να
προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές του ΟΕΕ που
διαχειρίζεται στην Ελλάδα, µπορεί να φέρει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ΕΑΚΑΑ ως προς τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και την έκβαση της αρχικής διεργασίας χορήγησης άδειας, ως προς οποιεσδήποτε αλλαγές
στην αδειοδότηση του ΔΟΕΕ και οποιαδήποτε ανάκληση
της άδειας. Επίσης ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ ως προς τις
αιτήσεις χορήγησης άδειας που απορρίπτει, παρέχοντας
στοιχεία για τον ΔΟΕΕ που ζητεί την άδεια και τους λόγους της απόρριψης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί
τη δέουσα εχεµύθεια ως προς τις πληροφορίες που λαµβάνει από το κεντρικό µητρώο της ΕΑΚΑΑ.
11. Ο καθορισµός της Ελλάδας ως κράτους-µέλους αναφοράς δεν επηρεάζεται από την περαιτέρω επιχειρηµατική δραστηριότητα του ΔΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο αν ο ΔΟΕΕ µεταβάλλει τη στρατηγική που ακολουθεί στην εµπορική προώθηση εντός δύο (2) ετών
από την αρχική χορήγηση άδειας λειτουργίας και η µεταβολή αυτή θα επηρέαζε τον καθορισµό της Ελλάδας ως
κράτους-µέλους αναφοράς, αν η µεταβληθείσα στρατη-
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γική εµπορικής προώθησης ήταν η αρχική στρατηγική εµπορικής προώθησης, ο ΔΟΕΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς την αλλαγή αυτή πριν την εκτέλεση και
υποδεικνύει το κράτος-µέλος αναφοράς του σύµφωνα
µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 και βάσει της νέας
στρατηγικής.
Ο ΔΟΕΕ αιτιολογεί την εκτίµησή του, γνωστοποιώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη νέα στρατηγική
εµπορικής προώθησης. Ταυτόχρονα ο ΔΟΕΕ παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε το ποιος θα είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός του µετά την αλλαγή, συµπεριλαµβάνοντας
το όνοµά του και τον τόπο όπου είναι εγκατεστηµένος.
Ο νόµιµος εκπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος
στο νέο κράτος-µέλος αναφοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν η Ελλάδα είναι αρχικό
κράτος-µέλος αναφοράς, εκτιµά κατά πόσο ο καθορισµός του ΔΟΕΕ σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω είναι σωστός και γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την αξιολόγησή της,
προκειµένου η ΕΑΚΑΑ να διατυπώσει σχετικώς τη γνώµη της. Στην ανακοίνωσή της προς την ΕΑΚΑΑ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει και την αιτιολόγηση από τον ΔΟΕΕ της εκτίµησής του ως προς το κράτος-µέλος αναφοράς παράλληλα µε πληροφορίες για τη νέα
στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΔΟΕΕ για την εµπορική προώθηση.
Αφού λάβει τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφαίνεται και ανακοινώνει την απόφασή
της στον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και τον αρχικό νόµιµο εκπρόσωπό του, ενηµερώνει δε σχετικώς και την ΕΑΚΑΑ.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συµφωνήσει µε
την εκτίµηση που διενήργησε ο ΔΟΕΕ, ενηµερώνει και
τις αρµόδιες αρχές του νέου κράτους-µέλους αναφοράς
για την αλλαγή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει
χωρίς υπαίτια βραδύτητα αντίγραφο του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας του ΔΟΕΕ στο νέο κράτος-µέλος
αναφοράς. Από τη διαβίβαση του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας, µεταβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές
του νέου κράτους-µέλους αναφοράς οι αρµοδιότητες
για τη διαδικασία αδειοδότησης και για την εποπτεία του
ΔΟΕΕ.
Αν η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι αντίθετη προς τη γνώµη της ΕΑΚΑΑ:
α) ενηµερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ αναφέροντας τους
λόγους,
β) αν ο ΔΟΕΕ προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές
των ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται σε άλλα κράτη-µέλη εκτός από την Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω
κρατών - µελών, αναφέροντας τους λόγους της απόφασής της. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών καταγωγής των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο
ΔΟΕΕ αναφέροντας τους λόγους της απόφασής της.
12. Αν, από την εξέλιξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του ΔΟΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός δύο
(2) ετών από την αδειοδότησή του, προκύπτει ότι δεν ακολουθήθηκε από αυτόν η στρατηγική εµπορικής προώθησης, όπως αυτή παρουσιάσθηκε από τον ΔΟΕΕ κατά
το χρόνο της αδειοδότησής του ή ότι ο ΔΟΕΕ προέβη σε
ψευδείς δηλώσεις σχετικά µε αυτήν ή ότι ο ΔΟΕΕ δεν
συµµορφώνεται προς την παράγραφο 11 αν µεταβάλλει
τη στρατηγική εµπορικής προώθησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί από αυτόν να υποδείξει το ορθό κρά-

τος-µέλος αναφοράς βάσει της πραγµατικής στρατηγικής εµπορικής προώθησης. Η διαδικασία της παραγράφου 11 εφαρµόζεται αναλόγως. Αν ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται προς την εν λόγω απαίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που
χορήγησε.
Αν ο ΔΟΕΕ µεταβάλλει τη στρατηγική εµπορικής προώθησης µετά την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο
11 και επιθυµεί να αλλάξει το κράτος-µέλος αναφοράς
του βάσει της νέας στρατηγικής εµπορικής προώθησης,
µπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για αλλαγή του κράτους-µέλους αναφοράς. Η αίτηση
αντιµετωπίζεται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου
11.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε την εκτίµηση του ΔΟΕΕ ως προς τον καθορισµό του κράτους-µέλους αναφοράς σύµφωνα µε αυτήν την παράγραφο ή
την παράγραφο 11, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να φέρει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
13. Θέµατα που αφορούν τη σχέση µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΔΟΕΕ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφορές επιλύονται ενώπιον
των αρµοδίων ελληνικών δικαστηρίων.
Οι σχέσεις του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ και των επενδυτών
της ΕΕ του σχετικού ΟΕΕ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
14. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα των παραγράφων
14 και 15 του άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε
λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε την εφαρµογή
των περιπτώσεων Βα΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 και
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6.
Άρθρο 38
Προϋποθέσεις για την εµπορική προώθηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε διαβατήριο, ΟΕΕ της ΕΕ
τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Αν κράτος-µέλος αναφοράς είναι η Ελλάδα, ΔΟΕΕ
εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µπορούν να προωθούν εµπορικώς, µε διαβατήριο, σε επαγγελµατίες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µερίδια ή µετοχές των ΟΕΕ της ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζονται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του
παρόντος άρθρου.
2. Αν κράτος-µέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ είναι η
Ελλάδα και ο εν λόγω ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ της ΕΕ
που διαχειρίζεται, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή µε αναφορά κάθε ΟΕΕ
της ΕΕ, µερίδια ή µετοχές του οποίου προτίθεται να προωθήσει στην Ελλάδα. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 31.
3. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή πλήρους γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στον
ΔΟΕΕ κατά πόσο µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά στην Ελλάδα τον ΟΕΕ που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ µόνον
αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν είναι σύµ-
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φωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
αυτές. Ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά
τον ΟΕΕ στην Ελλάδα από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο σε αυτόν από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά την ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές του ΟΕΕ.
4. Αν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές του ΟΕΕ της ΕΕ σε άλλο κράτος-µέλος , ο
ΔΟΕΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την
πρόθεσή του αυτή για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο προτίθεται να προωθήσει εµπορικά σε άλλο κράτος - µέλος. Η
εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις
πληροφορίες, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32.
5. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 4, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει το φάκελο αυτόν στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εµπορικά
οι µετοχές ή τα µερίδια του ΟΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν διαβιβάζει τον φάκελο αν η διαχείριση του
ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, αν ο ΔΟΕΕ
δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στο φάκελο που διαβιβάζει
δήλωση ότι ο εν λόγω ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ µε συγκεκριµένη επενδυτική στρατηγική.
6. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου µε τη γνωστοποίηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τη διαβίβαση τον ΔΟΕΕ. Ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ στα
σχετικά κράτη-µέλη υποδοχής του ΔΟΕΕ από την ηµεροµηνία της εν λόγω ενηµέρωσης.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την
ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές του ΟΕΕ ότι ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στα κράτη-µέλη υποδοχής του ΔΟΕΕ.
7. Η επιστολή γνωστοποίησης που αποστέλλει ο
ΔΟΕΕ κατά την παράγραφο 4 και η δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 συντάσσονται σε
γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Η κατά την παράγραφο 6 αλληλογραφία και κατάθεση
εγγράφων δύναται να πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικώς.
8. Σε περίπτωση σηµαντικής αλλαγής σε οποιοδήποτε
από τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 4, ο ΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την υλοποίηση
της αλλαγής που έχει σχεδιασθεί ή αµέσως µόλις συµβεί
αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν σε εκτέλεση σχεδιασθείσας αλλαγής, η διαχείριση
του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε
τον παρόντα νόµο ή ο ΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται
πλέον προς τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα στον ΔΟΕΕ
ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να
έχει ληφθεί υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή αν επέλθει αλλαγή που δεν ήταν
προγραµµατισµένη µε αποτέλεσµα η διαχείριση του

ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ να µην είναι πλέον σύµφωνη µε τον
παρόντα νόµο ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ να µην συµµορφώνεται πλέον προς τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει τα δέοντα µέτρα κατά το άρθρο 44,
µεταξύ άλλων δε, αν χρειασθεί, απαγορεύει ρητά την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, καθόσον δεν επηρεάζουν τη σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου
διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ ή εν γένει τη συµµόρφωση του ΔΟΕΕ προς τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, αν οι αλλαγές αφορούν την παύση της
εµπορικής προώθησης συγκεκριµένων ΟΕΕ ή την εµπορική προώθηση πρόσθετων ΟΕΕ, ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις αλλαγές αυτές την ΕΑΚΑΑ και,
κατά περίπτωση, τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών
υποδοχής.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41, οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικώς ΔΟΕΕ κατά το παρόν άρθρο επιτρέπεται
να προωθούνται εµπορικώς µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές.
10. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από τις
αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλου κράτους-µέλους, ως
κράτους-µέλους αναφοράς, µπορούν να προωθούν εµπορικά, µε διαβατήριο, σε επαγγελµατίες επενδυτές
στην Ελλάδα, µερίδια ή µετοχές των ΟΕΕ της ΕΕ, τους
οποίους διαχειρίζονται, αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
έχει λάβει προσηκόντως πλήρεις γνωστοποιήσεις κατά
τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους-µέλους αναφοράς, µε τις οποίες διατάξεις ενσωµατώθηκε στο οικείο εθνικό δίκαιο το άρθρο 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
Η κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 39 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ αλληλογραφία και κατάθεση εγγράφων µπορεί να πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά.
11. Κατά την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ της ΕΕ
στην Ελλάδα ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ υποχρεούται να τηρεί τις
διατάξεις του ελληνικού δικαίου ως προς την εµπορική
προώθηση µεριδίων και µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης
κατά την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
Άρθρο 39
Προϋποθέσεις για την εµπορική προώθηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ
τους οποίους διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν κράτος-µέλος αναφοράς
είναι η Ελλάδα, µπορούν να προωθούν εµπορικώς, µε
διαβατήριο, σε επαγγελµατίες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τους οποίους διαχειρίζονται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
του παρόντος άρθρου.
2. Εκτός από τις απαιτήσεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 153) για τους ΔΟΕΕ της ΕΕ, για τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθοι όροι:
α) να υπάρχουν κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας
µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εποπτικής
αρχής της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στην
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελούν τα καθήκοντά
της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 153),
β) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ εκτός ΕΕ να µην έχει περιληφθεί στις µη συνεργάσιµες χώρες και εδάφη από την Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης (FATF),
γ) η τρίτη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο
ΟΕΕ εκτός ΕΕ, να έχει υπογράψει συµφωνία µε την Ελλάδα και µε κάθε άλλο κράτος-µέλος, στο οποίο ο ΔΟΕΕ
προτίθεται να προωθήσει εµπορικά τα µερίδια ή τις µετοχές του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, να συµµορφώνεται πλήρως µε τα
πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγµατος
φορολογικής σύµβασης του ΟΟΣΑ σχετικά µε το εισόδηµα και το κεφάλαιο, και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι πολυµερείς φορολογικές συµφωνίες.
3. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
γνωστοποίηση ως προς κάθε ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τον οποίο
σκοπεύει να προωθήσει εµπορικά στην Ελλάδα ως κράτος-µέλος αναφοράς του. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31.
4. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών µετά την παραλαβή πλήρους γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στον
ΔΟΕΕ κατά πόσο µπορεί να αρχίσει να προωθεί εµπορικά στην ελληνική επικράτεια τον ΟΕΕ που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 3. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει την εµπορική προώθηση
του ΟΕΕ µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ
δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται µε
τις ανωτέρω διατάξεις. Ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να
προωθεί εµπορικά τον ΟΕΕ στην ελληνική επικράτεια από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο σε αυτόν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης
σχετικά την ΕΑΚΑΑ.
5. Αν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εµπορικά µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε άλλο, εκτός της Ελλάδος, κράτος-µέλος, ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή για κάθε ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο προτίθεται να προωθήσει εµπορικά σε
άλλο κράτος-µέλος. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες, που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 32.
6. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών µετά την παραλαβή του πλήρους φακέλου της γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 5, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
διαβιβάζει το φάκελο αυτόν στις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εµπορικά οι µετοχές ή τα µερίδια του ΟΕΕ. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δεν διαβιβάζει το φάκελο αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή, γενικότερα, αν ο
ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στο φάκελο που διαβιβάζει δήλωση ότι ο εν λόγω ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να
διαχειρίζεται ΟΕΕ µε συγκεκριµένη επενδυτική στρατηγική.

7. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου µε τη γνωστοποίηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τη διαβίβαση τον ΔΟΕΕ. Ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ στα
σχετικά κράτη-µέλη υποδοχής του ΔΟΕΕ από την ηµεροµηνία της εν λόγω γνωστοποίησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης σχετικά την ΕΑΚΑΑ.
8. Η επιστολή γνωστοποίησης που αποστέλλει ο
ΔΟΕΕ κατά την παράγραφο 5 και η δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 συντάσσονται σε
γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η κατά την παράγραφο 6 αλληλογραφία και κατάθεση εγγράφων µπορεί να πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά.
9. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από
τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5, ο ΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την εν λόγω αλλαγή,
τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την υλοποίηση της
αλλαγής που έχει σχεδιασθεί ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν συνεπεία της σχεδιαζόµενης αλλαγής η διαχείριση
του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν είναι πλέον σύµφωνη µε τον
παρόντα νόµο ή ο ΔΟΕΕ δεν συµµορφώνεται πλέον
προς τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα στον ΔΟΕΕ ότι δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να
έχουν ληφθεί υπόψη τα παραπάνω εδάφια ή αν επέλθει
αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη, µε αποτέλεσµα η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ να µην είναι
πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ να µην συµµορφώνεται πλέον προς τις
ανωτέρω διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει τα δέοντα µέτρα κατά το άρθρο 44, µεταξύ άλλων δε,
αν χρειασθεί, απαγορεύει ρητά την εµπορική προώθηση
του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, καθόσον δεν επηρεάζουν τη σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου
διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ ή εν γένει τη συµµόρφωση του ΔΟΕΕ προς τις διατάξεις του Μέρους Α΄
(άρθρα 1-53), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν οι αλλαγές
αφορούν την παύση της εµπορικής προώθησης συγκεκριµένων ΟΕΕ ή την εµπορική προώθηση πρόσθετων
ΟΕΕ, ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις αλλαγές αυτές την ΕΑΚΑΑ και, κατά περίπτωση, τις αρµόδιες
αρχές των κρατών-µελών υποδοχής.
10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 41, οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εµπορικά ΔΟΕΕ κατά το παρόν άρθρο επιτρέπεται να προωθούνται εµπορικά µόνο σε επαγγελµατίες επενδυτές.
11. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από τις
αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλου κράτους-µέλους, ως
κράτους-µέλους αναφοράς, µπορούν να προωθούν εµπορικώς, µε διαβατήριο, σε επαγγελµατίες επενδυτές
στην Ελλάδα, µερίδια ή µετοχές των ΟΕΕ εκτός ΕΕ,
τους οποίους διαχειρίζονται, αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει πλήρεις γνωστοποιήσεις κατά τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους-µέλους αναφοράς, µε τις οποίες διατάξεις ενσωµατώθηκε
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στο οικείο εθνικό δίκαιο το άρθρο 40 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ.
Η κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 40 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ αλληλογραφία και κατάθεση εγγράφων δύναται να πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά.
12. Κατά την εµπορική προώθηση των ΟΕΕ εκτός ΕΕ
στην Ελλάδα ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ υποχρεούται να τηρεί τις
διατάξεις του ελληνικού δικαίου ως προς την εµπορική
προώθηση µεριδίων και µετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης
κατά την οποία η εµπορική προώθηση γίνεται µέσω επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
13. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα της παραγράφου
11 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε τις ρυθµίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.
Άρθρο 40
Προϋποθέσεις διαχείρισης ΟΕΕ εγκατεστηµένου
σε άλλο κράτος - µέλος, πλην της Ελλάδας ως
κράτους - µέλους αναφοράς, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Οι ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούνται να διαχειρίζονται
ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστηµένους σε άλλο, πλην της Ελλάδας, κράτος-µέλος είτε άµεσα είτε µέσω της ίδρυσης υποκαταστήµατος, αν ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια διαχείρισης ΟΕΕ του συγκεκριµένου τύπου.
2. Κάθε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ µε κράτος-µέλος αναφοράς
την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί για
πρώτη φορά ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστηµένο σε άλλο, πλην
της Ελλάδας, κράτος-µέλος γνωστοποιεί, ως προς κάθε
νέο κράτος-µέλος, τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) το κράτος-µέλος στο οποίο σκοπεύει να διαχειριστεί τον ΟΕΕ άµεσα ή µέσω υποκαταστήµατος,
β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων, που περιλαµβάνει τις
συγκεκριµένες υπηρεσίες που σκοπεύει να παρέχει και
τους ΟΕΕ, τους οποίους προτίθεται να διαχειρίζεται.
3. Αν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστηµα παρέχει, πέρα από τις πληροφορίες της παραγράφου 2, και τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την οργανωτική δοµή του υποκαταστήµατος,
β) τη διεύθυνση στο κράτος-µέλος καταγωγής του
ΟΕΕ, στην οποία µπορούν να ληφθούν έγγραφα,
γ) τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήµατος.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, µέσα σε ένα
(1) µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής πλήρους φακέλου µε τα στοιχεία της παραγράφου 2 ή µέσα σε δύο (2)
µήνες από την παραλαβή του πλήρους φακέλου στην περίπτωση της παραγράφου 3, στις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ τον εν λόγω πλήρη φάκελο. Ο φάκελος διαβιβάζεται µόνον αν η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ πραγµατοποιείται, και αναµένεται να πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο και ο ΔΟΕΕ συµµορφώνεται προς τον παρόντα νόµο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στο φάκελο
που διαβιβάζει δήλωση ότι έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας στον εν λόγω ΔΟΕΕ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια
βραδύτητα τον ΔΟΕΕ για τη διαβίβαση του φακέλου. Ο
ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του
στο κράτος-µέλος υποδοχής αφού παραλάβει τη γνωστοποίηση για τη διαβίβαση.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την
ΕΑΚΑΑ ότι ο ΔΟΕΕ µπορεί να αρχίσει την εµπορική προώθηση µεριδίων ή µετοχών του ΟΕΕ στο κράτος-µέλος
υποδοχής του ΔΟΕΕ.
5. Αν επέλθει σηµαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από
τα στοιχεία που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και, κατά περίπτωση, την παράγραφο 3, ο
ΔΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την εν λόγω αλλαγή, τουλάχιστον ένα
(1) µήνα πριν από την υλοποίηση της αλλαγής που προτίθεται να πραγµατοποιήσει ή αµέσως µόλις συµβεί αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη.
Αν συνεπεία της σχεδιαζόµενης αλλαγής, η διαχείριση
του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα είναι πλέον σύµφωνη µε
τον παρόντα νόµο ή ο ΔΟΕΕ δεν θα συµµορφώνεται
πλέον προς τον παρόντα νόµο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα στον ΔΟΕΕ ότι δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιήσει την αλλαγή.
Αν η σχεδιασθείσα αλλαγή πραγµατοποιηθεί χωρίς να
έχουν ληφθεί υπόψη τα παραπάνω εδάφια ή αν επέλθει
αλλαγή που δεν ήταν προγραµµατισµένη, µε αποτέλεσµα η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ να µην είναι
πλέον σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα
1-53) ή, γενικότερα ο ΔΟΕΕ να µην συµµορφώνεται πλέον προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
λαµβάνει τα δέοντα µέτρα κατά το άρθρο 46, µεταξύ άλλων δε, αν τούτο απαιτείται, απαγορεύει ρητά την εµπορική προώθηση του ΟΕΕ.
Αν οι αλλαγές είναι αποδεκτές, καθόσον δεν επηρεάζουν τη σύµφωνη µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα
1-53) διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ ή, εν γένει τη
συµµόρφωση του ΔΟΕΕ προς τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα για τις αλλαγές αυτές τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών υποδοχής.
6. Αν κράτος-µέλος υποδοχής είναι η Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν δικαιούται να επιβάλλει επιπλέον απαιτήσεις στους ενδιαφερόµενους ΔΟΕΕ που θα
παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα ως προς ζητήµατα
που εµπίπτουν στον παρόντα νόµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 41
Εµπορική προώθηση ΟΕΕ από ΔΟΕΕ
σε ιδιώτες επενδυτές
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Μόνο ΑΕΔΟΕΕ ή άλλος ΔΟΕΕ που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε βάση το διαβατήριο των διατάξεων
του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) µπορεί να προωθεί εµπορικά σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα µερίδια ή µετοχές
ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, µόνο ΔΟΕΕ ο
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οποίος µπορεί να προωθεί εµπορικά στην Ελλάδα µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ σε επαγγελµατίες επενδυτές µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, επιτρέπεται να προωθεί εµπορικά µερίδια ή µετοχές ΟΕΕ στην Ελλάδα σε ιδιώτες
επενδυτές που:
α) δεσµεύονται να επενδύσουν ποσό ύψους τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά ΟΕΕ και ανά επενδυτή και
β) δηλώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από
τη σύµβαση που θα συναφθεί για τη δέσµευση επένδυσης, ότι γνωρίζουν και κατανοούν τους κινδύνους που
συνδέονται µε τη σχεδιαζόµενη δέσµευση ή επένδυση.
3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2,
µε στόχο την προστασία των επενδυτών και την εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει έως τις 22
Ιουλίου 2014 την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, σχετικά µε:
α) τους τύπους των ΟΕΕ που µπορούν να διαθέσουν οι
ΔΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και
β) κάθε πρόσθετη απαίτηση που επιβάλλει αναφορικά
µε τη διάθεση ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών για κάθε µεταβολή των στοιχείων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄της παρούσας παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΤΜΗΜΑ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 42
Ορισµός αρµόδιας αρχής
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρµόδια αρχή
για την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53).
2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διενεργεί γενικούς ή ειδικούς,
επιτόπιους ή µη, ελέγχους στους εποπτευόµενους φορείς, και να παρακολουθεί τη συµµόρφωση των ΔΟΕΕ µε
τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες
γραµµές της ΕΑΚΑΑ. Οι παραπάνω έλεγχοι είναι δειγµατοληπτικοί.
Άρθρο 43
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(άρθρα 45 και 49 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την προληπτική
εποπτεία ενός AEΔΟΕΕ ανεξαρτήτως του αν η AEΔΟΕΕ
διαχειρίζεται και/ή προωθεί εµπορικά ΟΕΕ σε άλλο κράτος-µέλος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) που αναθέτουν την ευθύνη επο-

πτείας στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ εποπτεύει τη συµµόρφωση του ΔΟΕΕ προς τα άρθρα 12 και 14 αν ο ΔΟΕΕ
διαχειρίζεται και/ή προωθεί εµπορικά ΟΕΕ µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής, να απαιτεί από ΔΟΕΕ
ο οποίος διαχειρίζεται ή προωθεί εµπορικά ΟΕΕ στην
Ελλάδα, ανεξαρτήτως του αν τα ανωτέρω πραγµατοποιούνται µέσω υποκαταστήµατος, να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες για την εποπτεία της συµµόρφωσης
του ΔΟΕΕ προς τους κανόνες που εφαρµόζονται σε αυτούς για τους οποίους ευθύνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή
του κράτους-µέλους υποδοχής διαπιστώσει ότι ΔΟΕΕ ο
οποίος διαχειρίζεται και προωθεί εµπορικά ΟΕΕ στην
Ελλάδα, ανεξαρτήτως του αν τα ανωτέρω πραγµατοποιούνται µέσω υποκαταστήµατος, έχει παραβεί έναν από
τους κανόνες σε σχέση µε τον οποίο είναι υπεύθυνη για
την εποπτεία της συµµόρφωσης, απαιτεί από το συγκεκριµένο ΔΟΕΕ να παύσει την παράβαση και ενηµερώνει
σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του.
5. Αν ο ΔΟΕΕ αρνηθεί να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής του τις πληροφορίες που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 ή δεν λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
παύσει την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο
4, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει σχετικά τις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής. Αν
ΑΕΔΟΟΕ αρνείται να παράσχει στην αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής τις πληροφορίες που εµπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της ή δεν λάβει τα κατάλληλα
µέτρα σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής διαπιστώσει παράβαση, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς το συντοµότερο δυνατόν:
α) λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι η ΑΕΔΟΕΕ θα παράσχει τις πληροφορίες που
ζητούν οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή θα παύσει την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4,
β) ζητεί τις απαραίτητες πληροφορίες από τις σχετικές
αρχές εποπτείας τρίτων χωρών.
Η φύση των µέτρων κατά την περίπτωση α΄ ανακοινώνεται στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής της ΑΕΔΟΕΕ.
6. Αν, παρά τη λήψη των µέτρων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 ή λόγω ανεπάρκειας των µέτρων αυτών ή µη εφαρµογής τους στο
υπόψη κράτος - µέλος, ο ΔΟΕΕ εξακολουθεί να αρνείται
να παράσχει τις πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής του σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή να παραβαίνει τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, αφού ειδοποιήσει τις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του
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ΔΟΕΕ, να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που ορίζονται στα άρθρα 44 και 45,
για την πρόληψη ή την επιβολή κυρώσεων και, αν είναι
αναγκαίο, να απαγορεύσει στον εν λόγω ΔΟΕΕ να πραγµατοποιήσει περαιτέρω συναλλαγές στην Ελλάδα. Αν η
λειτουργία που ασκείται στην Ελλάδα συνίσταται στη
διαχείριση ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να
απαιτήσει από τον ΔΟΕΕ να παύσει τη διαχείριση αυτών
των ΟΕΕ.
7. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή
του κράτους-µέλους υποδοχής ενός ΔΟΕΕ έχει συγκεκριµένους και εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ότι ο
ΔΟΕΕ παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τους κανόνες σε σχέση µε τους οποίους δεν είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης, αναφέρει τις
διαπιστώσεις της στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ.
8. Αν, οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ δεν προβαίνουν σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος ή παρά τη λήψη µέτρων από
τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του
ΔΟΕΕ ή λόγω ανεπάρκειας των µέτρων αυτών, ο ΔΟΕΕ
εµµένει σε ενέργειες που είναι σαφώς επιζήµιες για τα
συµφέροντα των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ, τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα ή την ακεραιότητα της αγοράς στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί,
αφού ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, να λάβει όλα τα κατάλληλα
µέτρα που χρειάζονται για την προστασία των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ, της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας ή της ακεραιότητας της αγοράς. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται, η δυνατότητα να απαγορεύει στον
ΔΟΕΕ να προωθεί εµπορικά περαιτέρω στην αγορά τα
µερίδια ή τις µετοχές του σχετικού ΟΕΕ εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
9. Η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 7 και 8
εφαρµόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής έχει συγκεκριµένους και εξακριβώσιµους λόγους να διαφωνεί µε την αδειοδότηση ενός
ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από το κράτος-µέλος αναφοράς.
10. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφωνεί µε οποιδήποτε από τα µέτρα έχει λάβει η αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως 9, µπορεί να θέσει το θέµα
υπόψη της ΕΑΚΑΑ.
Άρθρο 44
Εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχονται όλες οι
εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση των λειτουργιών της. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται µε τους ακόλουθους τρόπους:
α) άµεσα,
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές,
γ) κατόπιν αιτήσεως στις αρµόδιες δικαστικές αρχές.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνει αντίγραφό του,

β) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο
σε σχέση µε τις δραστηριότητες του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ
και, αν είναι απαραίτητο, να καλεί και να προβαίνει στη
λήψη ανώµοτων καταθέσεων για τη συγκέντρωση πληροφοριών,
γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους µε ή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση,
δ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραµµένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδοµένων,
ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος νόµου,
στ) να ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,
ζ) να επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
η) να απαιτεί την παροχή πληροφοριών από τους αδειοδοτηµένους ΔΟΕΕ, τους θεµατοφύλακες ή τους νόµιµους ελεγκτές,
θ) να λαµβάνει κάθε µέτρο που µπορεί να εξασφαλίσει
ότι οι ΔΟΕΕ ή οι θεµατοφύλακες θα συνεχίσουν να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου που
εφαρµόζονται σε αυτούς,
ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς
ή της εξόφλησης των µεριδίων, προς το συµφέρον των
µεριδιούχων, των µετόχων ή του κοινού,
ια) να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε ΑΕΔΟΕΕ ή σε ΔΟΕΕ,
ιβ) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης,
ιγ) να επιτρέπει σε νόµιµους ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες να διενεργούν ελέγχους.
3. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή
του κράτους-µέλους αναφοράς θεωρεί ότι ένας αδειοδοτηµένος ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ παραβαίνει τις υποχρεώσεις
του σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ενηµερώνει την
ΕΑΚΑΑ, µε λεπτοµερή αιτιολόγηση το συντοµότερο δυνατόν.
Άρθρο 45
Διοικητικές κυρώσεις
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει, σε
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραβιάζει τις
διατάξεις του νόµου αυτού, των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των
εκτελεστικών µέτρων της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι τρία
εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο µε το διπλάσιο του
τυχόν οφέλους που απεκόµισε ο παραβάτης. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία
της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της ζηµίας που προκλήθηκε σε επενδυτές και η τυχόν ανόρθωσή της, η λήψη
µέτρων για την άρση της παράβασης στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά
το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν
τέλεση παραβάσεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) ή της
λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιµο α-
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πό χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ σε περίπτωση µη συνεργασίας σε έρευνα που διεξάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 44.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακοινώνει
δηµόσια οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των εκτελεστικών µέτρων
της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εκτός αν, η ανακοίνωση αυτή
ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, να βλάψει τα συµφέροντα των επενδυτών ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.

αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους-µέλους προκειµένου να λάβει εκείνη τα κατάλληλα µέτρα. Η παράγραφος
αυτή δεν θίγει τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Αν η αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι πράξεις αντίθετες προς το νόµο αυτό διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφός του από ΔΟΕΕ που δεν υπόκεινται στην
εποπτεία της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα και ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ και την εν
λόγω αρµόδια αρχή για τα αποτελέσµατα των τυχόν ενεργειών της και, στο µέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάµεσες εξελίξεις.

ΤΜΗΜΑ 2
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 47
Διαβίβαση και διατήρηση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)

Άρθρο 46
Υποχρέωση συνεργασίας
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε τις
αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών και µε την ΕΑΚΑΑ
και το ΕΣΣΚ, αν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση
των καθηκόντων της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει συνδροµή στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο ερευνών.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ασκεί τις αρµοδιότητες της για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόµα και σε περιπτώσεις στις οποίες η υπό έρευνα συµπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους καταγωγής διαβιβάζει αντίγραφο των
σχετικών ρυθµίσεων συνεργασίας που συνήψε σύµφωνα
µε τα άρθρα 35, 37 ή 39 στα κράτη-µέλη υποδοχής του
σχετικού ΔΟΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής, σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται στους εφαρµοστέους
κανονιστικούς κανόνες της παραγράφου 14 του άρθρου
35, της παραγράφου 17 του άρθρου 37 ή της παραγράφου 14 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαµβάνει από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά τον ΔΟΕΕ ή κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 6 ή 7 του άρθρου
43, στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής
του σχετικού ΔΟΕΕ.
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής θεωρεί ότι το περιεχόµενο
της ρύθµισης συνεργασίας που συνήφθη από το κράτοςµέλος καταγωγής του σχετικού ΔΟΕΕ σύµφωνα µε τα
άρθρα 35, 37 ή 39 δεν συµµορφώνεται προς όσα απαιτούνται σε εκτέλεση των εφαρµοστέων κανονιστικών
τεχνικών κανόνων, µπορεί να θέσει το θέµα ενώπιον της
ΕΑΚΑΑ.
4. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιµες υπόνοιες ότι πράξεις αντίθετες προς το νόµο αυτόν διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους από ΔΟΕΕ που δεν υπόκεινται στην εποπτεία
της, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στην ΕΑΚΑΑ και στις

1. Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς άλλες αρµόδιες αρχές, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 2472/1997 (Α΄ 50).
2. Τα δεδοµένα διατηρούνται για µέγιστη περίοδο πέντε (5) ετών.
Άρθρο 48
Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτες χώρες
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διαβιβάζει σε
τρίτη χώρα δεδοµένα και την ανάλυση δεδοµένων, κατά
περίπτωση, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
9 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει και αν πεισθεί ότι η διαβίβαση είναι αναγκαία για τους σκοπούς του Μέρους Α΄
(άρθρα 1-53) του παρόντος νόµου, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα, στην οποία θα τα διαβιβάσει, συµφωνεί ρητά ότι δεν θα τα διαβιβάσει περαιτέρω χωρίς τη ρητή γραπτή
άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί τις πληροφορίες που λαµβάνει από µια αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους σε µια εποπτική αρχή τρίτης χώρας µόνο
αν η αρµόδια αρχή του σχετικού κράτους-µέλους διαθέτει ρητή συµφωνία της αρµόδιας αρχής που έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες και, κατά περίπτωση, αν οι πληροφορίες γνωστοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους
σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω αρµόδια αρχή έδωσε τη σύµφωνη γνώµη της.
Άρθρο 49
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά
µε τις δυνητικές συστηµικές
συνέπειες της δραστηριότητας των ΔΟΕΕ
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών - µελών, στις
περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιµο για την παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις δυνητικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων µεµονωµένων ΔΟΕΕ ή των ΔΟΕΕ
συλλογικά για τη σταθερότητα των συστηµικά σχετικών
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και την οµαλή λειτουρ-
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γία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι
ΔΟΕΕ. Ενηµερώνονται επίσης η ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, οι
οποίες διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών.
2. Με βάση τα εκτελεστικά µέτρα των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 53 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει µε απόφασή της κάθε λεπτοµέρεια ή τεχνικό θέµα σχετικά µε το περιεχόµενο,
τον τρόπο και τη συχνότητα ανταλλαγής των πληροφοριών βάσει της παραγράφου 1.
Άρθρο 50
Συνεργασία σε εποπτικές δραστηριότητες
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει τη
συνεργασία της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους-µέλους
σε εποπτική δραστηριότητα ή για επιτόπια εξακρίβωση ή
σε έρευνα στην επικράτεια του τελευταίου, στο πλαίσιο
των εξουσιών τους δυνάµει της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. H
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν λαµβάνει από αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους αίτηµα για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα:
α) προβαίνει η ίδια στην έρευνα ή
β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγµατοποιήσει η
ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα ή
γ) αναθέτει σε ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή εµπειρογνώµονα τη διενέργεια της εν λόγω εξακρίβωσης ή έρευνας.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 1, η αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους
το οποίο έχει ζητήσει συνεργασία µπορεί να ζητήσει να
συνδράµουν τα στελέχη του προσωπικού της το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα. Ωστόσο, η
εξακρίβωση ή έρευνα, τίθεται υπό τον πλήρη έλεγχο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να ζητήσει να συνδράµουν τα στελέχη του προσωπικού
της το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αρνηθεί να ανταλλάξει πληροφορίες ή να ενεργήσει κατόπιν αιτήµατος για συνεργασία σε µια έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση, µόνο αν:
α) µια έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς την εθνική
κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της Ελλάδας,
β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τις ίδιες ενέργειες και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων,
γ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου αναφορικά µε τα ίδια άτοµα και τις ίδιες ενέργειες.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την αιτούσα
αρµόδια αρχή σχετικά µε κάθε απόφαση που λαµβάνεται
δυνάµει του πρώτου εδαφίου, αιτιολογώντας σχετικά.
Άρθρο 51
Διευθέτηση διαφορών
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλων αρµόδιων αρχών των κρατών-µε-

λών σχετικά µε εκτίµηση, δράση ή παράλειψη µιας από
τις αρµόδιες αρχές σε τοµείς στους οποίους ο νόµος αυτός απαιτεί συνεργασία ή συντονισµό µεταξύ αρµόδιων
αρχών από πλείονα κράτη - µέλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να φέρει το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ.
Άρθρο 52
Τροποποίηση του ν. 4099/2012
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ)
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 60
του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) χρησιµοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων
που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά
πάσα στιγµή τους κινδύνους των θέσεων και την επίδρασή τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ. Ειδικότερα, η εταιρεία διαχείρισης για
τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή, κατά περίπτωση, η
ΑΕΕΜΚ, κατά την εκτίµηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ, δεν στηρίζεται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας,»
2. Στο άρθρο 60 του ν. 4099/2012 µετά την παράγραφο
3 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας υπόψη
τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΟΣΕΚΑ, παρακολουθεί την επάρκεια
των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
που εφαρµόζει η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, αξιολογεί τη χρήση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, στο πλαίσιο
των επενδυτικών πολιτικών των ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, ενθαρρύνει την άµβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειµένου να µειωθεί η αποκλειστική
και µηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.»
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζουν ότι η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, παρακωλύεται να στηρίζεται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά την εκτίµηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των στοιχείων ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Άρθρο 53
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στο Μέρος Α΄ (άρθρα 1-53), πριν από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα
µέτρα για τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του, υποβάλλουν δε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
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για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6, το αργότερο έως την 22η Ιουλίου 2014.
2. Τα άρθρα 31-33 δεν εφαρµόζονται στη διάθεση µεριδίων ΟΕΕ που αποτελούν, κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου, αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς µε βάση ενηµερωτικό δελτίο που έχει συνταχθεί και δηµοσιευθεί
σύµφωνα µε το ν. 3401/2005 πριν από τις 22 Ιουλίου
2013, για όσο χρονικό διάστηµα θα ισχύει το συγκεκριµένο δελτίο.
3. Οι ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ κλειστού τύπου
πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
νόµου και δεν προβαίνουν σε πρόσθετες επενδύσεις µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου,
δύνανται ωστόσο να εξακολουθήσουν να διαχειρίζονται
αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να λάβουν άδεια λειτουργίας
σύµφωνα µε το άρθρο 6.
4. Οι ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ κλειστού τύπου, για τα µερίδια των οποίων η περίοδος εγγραφής έχει λήξει πριν από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος
και έχουν συσταθεί για περίοδο που λήγει το αργότερο
την 22η Ιουλίου 2016, δύνανται να συνεχίσουν να διαχειρίζονται αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να χρειάζεται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του νόµου, µε εξαίρεση το
άρθρο 22 και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 26 έως 30 ή να
υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6.
5. Οι Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005 (Α΄ 178), οι Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν. 2778/1999 (Α΄
295), οι Ανώνυµες Εταιρείες Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας του ν. 2778/1999, οι διαχειριστές των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) και οι διαχειριστές
των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) υπόκεινται στις διατάξεις του
Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 οφείλουν να προσαρµοσθούν κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/89/ΕΕ
Άρθρο 54
Σκοπός
Με τις διατάξεις των άρθρων 54 έως και 98 του παρόντος νόµου µεταφέρεται στην εθνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεµβρίου 2011 «για τροποποίηση των Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ
και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν
σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων» (ΕΕ L 326/8.12.2011, σελ. 113).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 400/1970
Άρθρο 55
Τροποποίηση των άρθρων 2α και 80 του ν.δ. 400/1970
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η περίπτωση κα΄ του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970
(Α΄ 10) αντικαθίσταται ως εξής:

«κα) «Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου µικτής
δραστηριότητας»: νοείται η µητρική επιχείρηση, η οποία
δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, αν η µία τουλάχιστον από τις θυγατρικές της είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.»
2. Στο τέλος του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970 προστίθεται περίπτωση λη΄ ως εξής:
«λη) «Μικτή Χρηµατοοικονοµική Εταιρεία Συµµετοχών»: νοείται κάθε µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του άρθρου
2 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84).»
3. Η υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης ιε’ του άρθρου
80 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών κατά την έννοια των
οικείων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος,».
Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970
(άρθρο 1 παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)
1. Η περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6α του ν.δ.
400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Σε κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
µε έδρα στην Ελλάδα, η µητρική επιχείρηση της οποίας
είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας.»
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970
προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. α. Αν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος και του ν. 3455/2006, ειδικότερα όσον αφορά την
εποπτεία µε βάση τους κινδύνους, η αρµόδια αρχή που
είναι υπεύθυνη να ασκεί τη συµπληρωµατική εποπτεία
µπορεί να αποφασίσει, µετά από διαβούλευση µε τις λοιπές ενδιαφερόµενες εποπτικές αρχές, να εφαρµόσει
στην εν λόγω µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών µόνο τις οικείες διατάξεις του ν. 3455/2006.
β) Αν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος και του ν. 3601/2007, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία µε βάση τους κινδύνους, η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη να ασκεί τη συµπληρωµατική εποπτεία,
σύµφωνα µε το παρόν, µπορεί να αποφασίσει, κατόπιν
συµφωνίας µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας του
τραπεζικού τοµέα και του τοµέα των επενδυτικών υπηρεσιών, να εφαρµόσει µόνον τις διατάξεις σχετικά µε
τον πλέον σηµαντικό τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3
παρ. 2 του ν. 3455/2006 ή της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ.
γ) Η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την άσκηση
συµπληρωµατικής εποπτείας ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων που έχει συσταθεί
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1094/2010 του Ευρωπαϊ-
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κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αποφάσεις
που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά την άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν µπορεί να εποπτεύει
δια του παρόντος ατοµικώς την ασφαλιστική επιχείρηση
τρίτης χώρας, την αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή την ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου µεικτής δραστηριότητας, µε την επιφύλαξη των άρθρων 62 έως 78 του παρόντος διατάγµατος.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 6α του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα µαζί µε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στην
Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ., έχουν ως µητρική τους επιχείρηση
την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή µεικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή ασφαλιστική
εταιρεία χαρτοφυλακίου µεικτής δραστηριότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να συµφωνήσει µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών-µελών ποια
εξ αυτών θα ασκεί τη συµπληρωµατική εποπτεία.»
5. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 6α
του ν.δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Στην ίδια ανωτέρω περίπτωση, στο σχετικό υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται όλες οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου,
της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών,
της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης
χώρας, σύµφωνα µε τη µέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 6γ του παρόντος διατάγµατος.
γ) Αν, µε βάση τον ανωτέρω υπολογισµό, η Τράπεζα
της Ελλάδος κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο ή ενδέχεται να
υπονοµευθεί το περιθώριο φερεγγυότητας και η εν γένει
φερεγγυότητα µιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα θυγατρικής της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, της αντασφαλιστικής ή της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, λαµβάνει τα ανάλογα µέτρα, που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 17γ του παρόντος.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση των άρθρων 6β και 6γ του ν.δ. 400/1970
(άρθρο 1 παρ. 7 και Παράρτηµα Ι
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6β του ν.δ.
400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σχετικά µε τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις ενδιάµεσες ασφαλιστικές εταιρίες
χαρτοφυλακίου ή µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες
συµµετοχών, που είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις και
λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 ανωτέρω, ισχύουν τα εξής :».
2. Η υποπερίπτωση i. της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 6β του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) i. Μπορεί να µην πραγµατοποιηθεί υπολογισµός
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας µίας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα την Ελλάδα:
αα) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα, και αν αυτή η συνδεδεµένη επιχείρηση έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.
ββ) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση µιας ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στην Ελλάδα
και αν αυτή η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών και αυτή
η συνδεδεµένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό που πραγµατοποιείται.
γγ) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής
εταιρείας χαρτοφυλακίου ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα σε άλλο κράτοςµέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., αν η Τράπεζα της Ελλάδος και η αρµόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους-µέλους συµφωνήσουν να ανατεθεί στην αρµόδια εποπτική
αρχή του άλλου κράτους - µέλους η άσκηση της συµπληρωµατικής εποπτείας.»
3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 6β του ν.δ.
400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει συµµετοχή σε ασφαλιστική ή σε αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
τρίτης χώρας µέσω ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό η κατάσταση της ενδιάµεσης ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της ενδιάµεσης µικτής χρηµατοοικονοµικής Εταιρείας Συµµετοχών. Για τις ανάγκες αποκλειστικά αυτού
του υπολογισµού, ο οποίος πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις γενικές αρχές και µεθόδους που περιγράφονται
στο παρόν άρθρο, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε αναγκαίο περιθώριο
φερεγγυότητας µηδέν και µε στοιχεία επιλέξιµα για την
κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 17α του παρόντος διατάγµατος.»
4. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
6γ του ν.δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. α. Ο υπολογισµός που προβλέπεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 6α, ο οποίος πρέπει να είναι ανάλογος
προς αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 6β, πραγµατοποιείται στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών, της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη χώρα.
β. Η αναλογία υπολογισµού που προβλέπεται στην περίπτωση α΄, συνίσταται στην εφαρµογή των γενικών αρχών και µεθόδων, που προβλέπονται στο άρθρο 6β, στο
επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου,
της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών,
της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη χώρα.
γ. Για τον αποκλειστικό σκοπό του ανωτέρω υπολογισµού, η µητρική επιχείρηση που αναφέρεται στις περι-
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πτώσεις α΄ και β΄, θεωρείται ως ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται:
αα) Σε µηδενικό αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας,
αν πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών.
ββ) Σε αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6β (παράγραφος 4 εδάφιο στ΄), αν
πρόκειται για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
µε έδρα σε τρίτη χώρα.
γγ) Στις ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνες, που ορίζονται
στο άρθρο 17α, όσον αφορά τα στοιχεία που είναι επιλέξιµα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας.»
5. Οι περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
6γ του ν.δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Στην περίπτωση που µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα µαζί µε άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή άλλες µε έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. είναι θυγατρικές ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη χώρα,
η Τράπεζα της Ελλάδος µαζί µε τις άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές εξασφαλίζουν τη συνεπή εφαρµογή της
µεθόδου που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
β) Για µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
µε έδρα στην Ελλάδα µπορεί να µην πραγµατοποιηθεί ο
υπολογισµός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω:
αα) Αν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα την Ε.Ε.
και στον Ε.Ο.Χ. και έχει συµπεριληφθεί στον υπολογισµό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω για
την άλλη επιχείρηση.
ββ) Αν αυτή και µια ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα
έχουν ως µητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική
εταιρεία χαρτοφυλακίου, µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα, και αυτή έχει
ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 ανωτέρω για µία από αυτές τις άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
γγ) Αν αυτή και µία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ε.Ε.
και στον Ε.Ο.Χ. έχουν ως µητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα τρίτη χώρα,
και έχει συναφθεί συµφωνία κατά την παράγραφο 5 του
άρθρου 6α, µε την οποία η άσκηση συµπληρωµατικής
χρηµατοοικονοµικής εποπτείας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο ανατίθεται στην αρµόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους – µέλους.
γ) Στην περίπτωση διαδοχικών συµµετοχών, όπως αν
µια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µια µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή µία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα ανήκει σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση µε
έδρα σε τρίτη χώρα, ο υπολογισµός που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 ανωτέρω µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο
στο επίπεδο της βασικής µητρικής επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία

είναι µια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, µια αντασφαλιστική ή ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3455/2006
Άρθρο 58
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84):
α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 αριθµείται σε παράγραφο 1.
β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 καταργείται.
2. Στο άρθρο 1 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Με τον παρόντα νόµο καθορίζονται οι κανόνες συµπληρωµατικής εποπτείας των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας:
α. στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του
άρθρου 2α και το άρθρο 83 του ν.δ. 400/1970 (Α΄10), το
άρθρο 9 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), το άρθρο 5 του ν.
3601/2007 (Α΄ 178), το άρθρο 14 του ν. 4099/2012 (Α΄
250) ή τα άρθρα 6 έως 11 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή
β. σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, µε τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο
εθνικό δίκαιο κάθε κράτους - µέλους το άρθρο 6 της
Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ (ΕΕ L 228/16.8.1973), το άρθρο 4
της Οδηγίας 2002/83/ΕΚ (ΕΕ L 345/19.12.2002), το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L 145/30.4.2004), το
άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/68/ΕΚ (ΕΕ L 323/9.12.2005),
το άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (ΕΕ L
177/30.6.2006), τα άρθρα 6 έως 12 της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ (ΕΕ L 302/17.11.2009), το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L 335/17.12.2009) ή τα άρθρα 6 έως 11 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 174/1.7.2011) και
οι οποίες ανήκουν σε Όµιλο Ετερογενών Χρηµατοοικονοµικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Χ.Δ.).
Με τον παρόντα νόµο τροποποιούνται, επίσης, οι εθνικές διατάξεις, µε τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο οι σχετικοί τοµεακοί κανόνες που ισχύουν
για τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις.»
3. Το άρθρο 2 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. «Πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α΄
178) ή, αν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε, πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια του σηµείου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.»
β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. «Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών»: η
επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3606/2007, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων
που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 70 του
ν. 3601/2007 ή, αν πρόκειται για επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε., επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια του σηµείου 1 της παρ. 1 του άρθρου
4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των
επιχειρήσεων που ορίζονται στο στοιχείο δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ ή επιχείρηση η ο-
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ποία έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτη χώρα και η
οποία θα ήταν υποχρεωµένη, σύµφωνα µε την Οδηγία
2004/39/ΕΚ, να ζητήσει άδεια λειτουργίας, αν είχε την
καταστατική της έδρα εντός της Ε.Ε..»
γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. «Ρυθµιζόµενη επιχείρηση»: πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρεία διαχείρισης ή διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων.»
δ. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. «Εταιρεία διαχείρισης»: η εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια του στοιχείου β΄ του άρθρου 3 του
ν. 4099/2012 (Α΄ 250) ή, αν πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης µε καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - µέλος
της Ε.Ε., η επιχείρηση κατά την έννοια του στοιχείου β΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένης της Ανώνυµης Εταιρείας Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία θα ήταν υποχρεωµένη να ζητήσει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία,
αν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Ε.Ε..»
ε. Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 5α
ως εξής:
«5α. «Διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων»: κάθε νοµικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία β΄, ιβ΄ και κη΄της Οδηγίας
2011/61/ΕΚ ή η επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική
της έδρα σε τρίτη χώρα και η οποία θα ήταν υποχρεωµένη, σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία, να ζητήσει άδεια
λειτουργίας, αν είχε την καταστατική της έδρα εντός
της Ε.Ε..»
στ. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. «Τοµεακοί κανόνες»: οι κανόνες προληπτικής εποπτείας των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, οι οποίοι προβλέπονται ιδίως στο ν. 3606/2007, στο ν. 3601/2007, στο
ν.δ. 400/1970 και στο ν. 4099/2012, καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις
ή στις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. οι διατάξεις των Οδηγιών
2004/39/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.»
ζ. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. «Χρηµατοοικονοµικός τοµέας»: ο τοµέας που αποτελείται από µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:
α) πιστωτικό ίδρυµα, όπως ορίζεται ανωτέρω, χρηµατοδοτικό ίδρυµα κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου
2 του ν. 3601/2007 ή επιχείρηση παροχής επικουρικών
τραπεζικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9 του
άρθρου 33 του ν. 3601/2007 ή, αν πρόκειται για χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή επιχείρηση παροχής τραπεζικών υπηρεσιών µε καταστατική έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της
Ε.Ε., οι επιχειρήσεις κατά την έννοια των σηµείων 5 ή 21
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (στο εξής υπό τη
συλλογική ονοµασία «τραπεζικός τοµέας»),
β) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια της περίπτωσης κ΄ του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970
ή, αν πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου
µε καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., η
επιχείρηση κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 της Οδηγίας 98/78/ΕΚ (στο εξής υπό τη συλλογι-

κή ονοµασία «ασφαλιστικός τοµέας»),
γ) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 70 του
ν. 3601/2007 ή αν πρόκειται για επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε., επιχείρηση κατά την
έννοια του στοιχείου β΄της παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ (στο εξής υπό τη συλλογική ονοµασία «τοµέας επενδυτικών υπηρεσιών»).»
η. Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. «Όµιλος»: ο όµιλος επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένου τυχόν υπο-οµίλου, ο οποίος αποτελείται από µητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις, στις οποίες η µητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές
της κατέχουν συµµετοχή ή επιχειρήσεις που συνδέονται
µεταξύ τους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 96
του κ.ν. 2190/1920 ή επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται
µεταξύ τους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 12
της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και η µία τουλάχιστον εξ αυτών
έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
θ. Μετά την παράγραφο 12 προστίθεται παράγραφος
12α ως εξής:
«12α. «Έλεγχος»: µία σχέση µεταξύ της µητρικής επιχείρησης και µίας θυγατρικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή παρόµοια σχέση µεταξύ φυσικού ή νοµικού προσώπου και επιχείρησης.»
ι. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. «Στενοί δεσµοί»: µια κατάσταση, κατά την οποία
δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µε έλεγχο ή συµµετοχή ή µια κατάσταση στην οποία
δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µονίµως µε ένα και το αυτό πρόσωπο µε σχέση ελέγχου.»
ια. Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. «Όµιλος Ετερογενών Χρηµατοοικονοµικών Δραστηριοτήτων» (εφεξής Ο.Ε.Χ.Δ.): ο όµιλος ή ο υπο-όµιλος, η επικεφαλής του οποίου είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση ή τουλάχιστον µια από τις θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο, αποτελεί ρυθµιζόµενη επιχείρηση, και ο οποίος επιπλέον
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν η επικεφαλής του οµίλου ή υπο-οµίλου είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση:
αα) πρόκειται για µητρική µίας επιχείρησης που υπάγεται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, για επιχείρηση που
κατέχει συµµετοχή σε µία επιχείρηση που υπάγεται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα ή για επιχείρηση συνδεόµενη,
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 96 του κ.ν.
2190/1920 ή της παρ. 1 του άρθρου 12 της Οδηγίας
83/349/ΕΟΚ, µε επιχείρηση που υπάγεται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα,
ββ) από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον οµίλου ή στον υπο-όµιλο, µία τουλάχιστον υπάγεται στον ασφαλιστικό τοµέα και µία τουλάχιστον υπάγεται στον
τραπεζικό τοµέα ή στον τοµέα των επενδυτικών υπηρεσιών και
γγ) οι υπολογιζόµενες σε ενοποιηµένη ή αθροιστική
βάση δραστηριότητες των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο και υπάγονται στον ασφαλιστικό τοµέα, και των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο και υπάγονται στον
τραπεζικό τοµέα και στον τοµέα επενδυτικών υπηρε-
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σιών, είναι αµφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των
παραγράφων 2 ή 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου ή
β) αν η επικεφαλής του οµίλου ή του υπο-οµίλου δεν
είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση:
αα) οι δραστηριότητες του οµίλου ή του υπο-οµίλου ασκούνται κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
ββ) µία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο, υπάγεται στον ασφαλιστικό τοµέα και µία τουλάχιστον υπάγεται στον
τραπεζικό τοµέα ή στον τοµέα επενδυτικών υπηρεσιών
και
γγ) οι υπολογιζόµενες σε ενοποιηµένη ή αθροιστική
βάση δραστηριότητες των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο και υπάγονται στον ασφαλιστικό τοµέα, και των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όµιλο ή στον υπο-όµιλο και υπάγονται στον
τραπεζικό τοµέα και στον τοµέα επενδυτικών υπηρεσιών, είναι αµφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των
παραγράφων 2 ή 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.»
ιβ. Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. «Μικτή Χρηµατοοικονοµική Εταιρεία Συµµετοχών» («Μ.Χ.Ε.Σ.»): η µητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση και η οποία µαζί µε τις θυγατρικές της, εκ των οποίων µία τουλάχιστον είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση µε καταστατική έδρα στην Ε.Ε., καθώς και άλλες επιχειρήσεις, συνιστά Ο.Ε.Χ.Δ..»
ιγ. Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. «Αρµόδιες Αρχές»: οι Αρµόδιες Αρχές των κρατών - µελών που είναι εξουσιοδοτηµένες βάσει νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης να ασκούν εποπτεία επί
των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των εταιρειών
διαχείρισης ή των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων είτε σε ατοµική βάση είτε σε επίπεδο
οµίλου. Οι Αρµόδιες, κατά περίπτωση, Αρχές στην Ελλάδα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως νόµος ορίζει.»
ιδ. Η παράγραφος 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. «Σχετικές Αρµόδιες Αρχές»:
α) Οι Αρχές που είναι αρµόδιες για την τοµεακή εποπτεία σε επίπεδο οµίλου οποιασδήποτε από τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις ενός Ο.Ε.Χ.Δ., ιδιαίτερα της τελικής
µητρικής επιχείρησης ενός τοµέα.
β) Ο Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 11, αν δεν ταυτίζεται µε τις ανωτέρω Αρχές της
περίπτωσης α΄.
γ) Αν κρίνεται σκόπιµο, άλλες Αρµόδιες Αρχές, σύµφωνα µε τη γνώµη των Αρχών σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄.
Μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ τα σχετικά ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
21α, παρ. 1, στοιχείο β΄ της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, η γνώµη που αναφέρεται στο στοιχείο γ΄ ανωτέρω λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη: αα) το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι
ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όµιλο σε
άλλα κράτη-µέλη, ιδίως αν υπερβαίνει το ποσοστό του
5%, και ββ) τη βαρύτητα που έχει εντός του Ο.Ε.Χ.Δ. οποιαδήποτε ρυθµιζόµενη επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος.»
ιε. Η παράγραφος 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. «Συγκέντρωση κινδύνων»: κάθε έκθεση σε κίνδυ-

νο µε ενδεχόµενο πρόκλησης ζηµίας αρκετά σηµαντικής, ώστε να θέτει σε κίνδυνο τη φερεγγυότητα ή τη γενική χρηµατοοικονοµική κατάσταση των ρυθµιζόµενων
επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ.. Η ενδεχόµενη ζηµία µπορεί
να προκληθεί από έκθεση σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου ή πιστωτικό κίνδυνο ή επενδυτικό κίνδυνο ή ασφαλιστικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς ή άλλους κινδύνους ή από συνδυασµό ή αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των κινδύνων.»
ιστ. Μετά την παράγραφο 20 του άρθρου 2 προστίθενται παράγραφοι 21, 22, 23, 24 και 25 ως εξής:
«21. «Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών»: η Αρχή που έχει
συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
331/15.12.2010, σελ. 12).
22. «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων»: η Αρχή που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ.
48).
23. «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών»: η
Αρχή που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 84).
24. «Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου»: η
Αρχή που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 1).
25. «Μικτή Επιτροπή»: η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών που έχει συγκροτηθεί µε τα άρθρα 54
των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, 1094/2010 και
1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 2 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του
ν. 3455/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Προκειµένου να προσδιοριστεί αν οι δραστηριότητες ενός οµίλου ασκούνται κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατά την έννοια της υποπερίπτωσης αα΄ της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 2, ο λόγος του συνόλου του ισολογισµού των ρυθµιζόµενων και
µη ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων του χρηµατοοικονοµικού
τοµέα του οµίλου προς το σύνολο του ισολογισµού ολόκληρου του οµίλου πρέπει να υπερβαίνει το 40%.
2. Προκειµένου να προσδιοριστεί αν οι δραστηριότητες ενός οµίλου στους επί µέρους χρηµατοοικονοµικούς
τοµείς είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ ή της υποπερίπτωσης γγ΄
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 2,
πρέπει για κάθε επιµέρους χρηµατοοικονοµικό τοµέα ο
µέσος όρος µεταξύ: α) του λόγου του συνόλου του ισολογισµού του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού τοµέα προς το σύνολο του ισολογισµού όλων των επιχειρήσεων του οµίλου που ανήκουν στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα και β) του λόγου των απαιτήσεων φερεγγυότητας
του ίδιου χρηµατοοικονοµικού τοµέα προς το σύνολο
των απαιτήσεων φερεγγυότητας όλων των επιχειρήσεων του οµίλου που ανήκουν στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα να υπερβαίνει το 10%. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως λιγότερο σηµαντικός χρηµατοοικονοµι-

46
κός τοµέας σε έναν Ο.Ε.Χ.Δ. νοείται ο τοµέας µε το µικρότερο µέσο όρο, όπως αυτός υπολογίζεται σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο και ως σηµαντικότερος χρηµατοοικονοµικός τοµέας νοείται εκείνος µε τον υψηλότερο µέσο όρο. Για τον υπολογισµό του µέσου όρου και
τη µέτρηση του λιγότερο σηµαντικού και του σηµαντικότερου χρηµατοοικονοµικού τοµέα, ο τραπεζικός τοµέας
και ο τοµέας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λαµβάνονται υπόψη από κοινού. Οι εταιρείες διαχείρισης προστίθενται στον τοµέα, στον οποίο ανήκουν εντός του οµίλου. Αν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν τοµέα εντός
του οµίλου, προστίθενται στο σηµαντικότερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Οι διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων προστίθενται στον τοµέα, στον οποίο
ανήκουν εντός του οµίλου. Αν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν τοµέα εντός του οµίλου, προστίθενται στο λιγότερο σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
3. Οι διατοµεακές δραστηριότητες θεωρούνται επίσης
ουσιώδεις, κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γγ΄ της
περίπτωσης α΄ ή της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 2, αν το σύνολο
του ισολογισµού του λιγότερο σηµαντικού χρηµατοοικονοµικού τοµέα του οµίλου υπερβαίνει το ποσό των έξι δισεκατοµµυρίων (6.000.000.000) ευρώ. Αν ο όµιλος πληροί το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αλλά
πληροί το όριο που τίθεται στο παραπάνω εδάφιο, οι
Σχετικές Αρµόδιες Αρχές δύνανται, κατόπιν κοινής συµφωνίας, να µην θεωρήσουν τον όµιλο ως Ο.Ε.Χ.Δ. ή να
µην εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 ή 10, αν
έχουν τη γνώµη ότι η υπαγωγή του οµίλου στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού ή η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν είναι απαραίτητη ή δεν θα ήταν κατάλληλη
ή θα ήταν παραπλανητική σε σχέση µε τους στόχους της
συµπληρωµατικής εποπτείας. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο κοινοποιούνται στις άλλες Αρµόδιες Αρχές και δηµοσιοποιούνται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις Αρµόδιες Αρχές.»
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Αν ο όµιλος καλύπτει το όριο που αναφέρεται
στην παράγραφο 2, αλλά ο λιγότερο σηµαντικός τοµέας
δεν υπερβαίνει τα 6 δισεκατοµµύρια (6.000.000.000) ευρώ, οι Σχετικές Αρµόδιες Αρχές δύνανται να αποφασίσουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, να µην θεωρήσουν τον
όµιλο ως Ο.Ε.Χ.Δ.. Δύνανται, επίσης, να αποφασίσουν
να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 ή
10, αν κρίνουν ότι η υπαγωγή του οµίλου στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου ή η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν είναι απαραίτητη ή δεν θα ήταν κατάλληλη ή θα ήταν παραπλανητική σε σχέση µε τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας ή ότι δεν εξυπηρετεί τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας. Οι
αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο κοινοποιούνται στις άλλες Αρµόδιες Αρχές
και δηµοσιοποιούνται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις Αρµόδιες Αρχές.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:
α. Το εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 3α
οι Σχετικές Αρµόδιες Αρχές δύνανται κατόπιν κοινής

συµφωνίας:».
β. Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Να µην λαµβάνουν υπόψη συγκεκριµένη επιχείρηση κατά τον υπολογισµό των δεικτών στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6, εκτός αν η επιχείρηση µεταφέρθηκε από ένα κράτος-µέλος προς τρίτη χώρα και είναι προφανές ότι η µεταφορά
αυτή πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την αποφυγή ρυθµίσεων.»
γ. Μετά την περίπτωση β΄ προστίθεται περίπτωση γ΄
ως εξής:
«γ. Να αποκλείουν µία ή περισσότερες συµµετοχές
στο λιγότερο σηµαντικό τοµέα, αν οι συµµετοχές αυτές
είναι καθοριστικές για τον προσδιορισµό ενός Ο.Ε.Χ.Δ.
και συλλογικά είναι αµελητέας σηµασίας σε σχέση µε
τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 οι Σχετικές Αρµόδιες Αρχές δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συµφωνίας, να αντικαθιστούν το
κριτήριο που βασίζεται στο σύνολο του ισολογισµού µε
µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες παραµέτρους ή
να προσθέτουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
παραµέτρους, αν εκτιµούν ότι αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς της συµπληρωµατικής εποπτείας, όπως αυτή προβλέπεται στον παρόντα νόµο:
α) διάρθρωση εσόδων,
β) δραστηριότητες εκτός ισολογισµού,
γ) σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι απαιτήσεις φερεγγυότητας που αναφέρονται
στην ανωτέρω παράγραφο 2 υπολογίζονται σύµφωνα µε
τους τοµεακούς κανόνες.»
6. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι Αρµόδιες Αρχές επανεξετάζουν σε ετήσια βάση
τις παρεκκλίσεις από την εφαρµογή της συµπληρωµατικής εποπτείας και αναθεωρούν τους ποσοτικούς δείκτες
που ορίζονται στο παρόν άρθρο και τις αξιολογήσεις µε
βάση τον κίνδυνο που εφαρµόζονται στους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 3 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3455/2006 διαγράφονται οι λέξεις «όπου αυτό απαιτείται».
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3455/2006 προστίθενται
οι λέξεις «, καθώς και στη Μεικτή Επιτροπή».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Συντονιστής ενηµερώνει, επίσης, τις Αρµόδιες Αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθµιζόµενες
επιχειρήσεις του οµίλου και τις Αρµόδιες Αρχές του κράτους-µέλους στο οποίο έχει την έδρα της η Μ.Χ.Ε.Σ., καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή.»
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Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. οποιαδήποτε ρυθµιζόµενη επιχείρηση, η µητρική επιχείρηση της οποίας είναι Μ.Χ.Ε.Σ. που έχει την κεντρική της διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε ρυθµιζόµενη επιχείρηση, η οποία δεν υπόκειται σε συµπληρωµατική εποπτεία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και της οποίας η µητρική επιχείρηση είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση ή Μ.Χ.Ε.Σ. που έχει την κεντρική της
διοίκηση σε τρίτη χώρα, υπόκειται σε συµπληρωµατική εποπτεία σε επίπεδο Ο.Ε.Χ.Δ., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 19.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειµένου να εφαρµοστεί η κατά τα ανωτέρω συµπληρωµατική εποπτεία, πρέπει µία τουλάχιστον από τις
επιχειρήσεις να είναι ρυθµιζόµενη επιχείρηση κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 1α του παρόντος νόµου και να
πληρούνται οι προϋποθέσεις:
1) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ ή της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
14 του άρθρου 2 και
2) της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ ή της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
14 του άρθρου 2.
Οι Σχετικές Αρµόδιες Αρχές αποφασίζουν λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της συµπληρωµατικής εποπτείας, όπως αυτοί καθορίζονται στον παρόντα νόµο.»
Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3455/2006 οι περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών.
β. Ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου.
γ. Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
δ. Μ.Χ.Ε.Σ..»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 3455/2006 οι λέξεις «όπως αυτοί ιδίως καθορίζονται
στο άρθρο 6 του π.δ. 267/1995» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «όπως αυτοί καθορίζονται ιδίως στο άρθρο 40 του
ν. 3601/2007».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 3455/2006 οι λέξεις «ή η µέθοδος 3, που προβλέπονται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που προβλέπεται».
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 8 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3455/2006, µετά
το πρώτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις, στο επίπεδο του
Ο.Ε.Χ.Δ., υποβάλλουν τακτικά στην Αρµόδια Αρχή τους
λεπτοµερή στοιχεία για τη νοµική και οργανωτική δοµή
τους, καθώς και το σύστηµα διακυβέρνησής τους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, των θυγατρικών που δεν αποτελούν ρυθµιζόµενες
επιχειρήσεις και των σηµαντικών υποκαταστηµάτων.
Οι ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις δηµοσιοποιούν, στο επίπεδο του Ο.Ε.Χ.Δ., σε ετήσια βάση, είτε αυτούσια είτε
µέσω παραποµπών σε ισοδύναµες πληροφορίες, περιγραφή της νοµικής και οργανωτικής δοµής τους και του
συστήµατος διακυβέρνησής τους.»
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3455/2006
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι Αρµόδιες Αρχές εναρµονίζουν την εφαρµογή
της συµπληρωµατικής εποπτείας των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, µε τις διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης, όπως αυτή προβλέπεται ιδίως στα άρθρα 25 του ν. 3601/2007 και 248 της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ.»
Άρθρο 64
Προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων
(άρθρο 2 παρ. 9 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο ν. 3455/2006 µετά το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο
10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων
1. Ο Συντονιστής διασφαλίζει τη διενέργεια σε τακτική
βάση από τους Ο.Ε.Χ.Δ. κατάλληλων ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι Αρµόδιες Αρχές συνεργάζονται πλήρως µε τον Συντονιστή.
2. Ο Συντονιστής κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στη Μεικτή Επιτροπή.»
Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 10 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Όταν τουλάχιστον δύο από τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις που έχουν την καταστατική έδρα τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια
Μ.Χ.Ε.Σ. και µία από αυτές τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος - µέλος όπου έχει την κεντρική διοίκησή της η Μ.Χ.Ε.Σ., το ρόλο
του Συντονιστή ασκεί η Αρµόδια Αρχή της ρυθµιζόµενης
επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο εν λόγω κράτος - µέλος.»
2. Η υποπερίπτωση βγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ. Όταν τουλάχιστον δύο από τις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις που έχουν την καταστατική έδρα τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια
Μ.Χ.Ε.Σ., αλλά καµία από αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος - µέλος όπου έχει την κεντρική διοίκησή της η Μ.Χ.Ε.Σ., το ρόλο του
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Συντονιστή ασκεί η Αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την
άδεια λειτουργίας για τη ρυθµιζόµενη επιχείρηση µε το
υψηλότερο σύνολο ισολογισµού στο σηµαντικότερο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα.»
Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 11 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο άρθρο 12 του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η απαιτούµενη συνεργασία δυνάµει του παρόντος
Τµήµατος και η άσκηση των καθηκόντων που παρατίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
και στο άρθρο 13 του παρόντος νόµου και, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις εµπιστευτικότητας και µε τη νοµοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατάλληλος συντονισµός
και συνεργασία µε σχετικές εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, όπου αυτό ενδείκνυται, διασφαλίζεται µέσω σωµάτων εποπτών που έχουν συσταθεί δυνάµει του άρθρου
43α του ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248 της Oδηγίας
2009/138/ΕΚ).
Οι διαδικασίες συντονισµού που περιλαµβάνονται στα
πρωτόκολλα συνεργασίας που αναφέρονται στη δεύτερη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρατίθενται σε διακριτή ενότητα των έγγραφων
συµφωνιών που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 46 του
ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248 της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ).
Ο Συντονιστής, ως πρόεδρος του σώµατος εποπτών
που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 43α του
ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248, παρ. 2 της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ) αποφασίζει ποιες άλλες Αρµόδιες Αρχές
συµµετέχουν σε µια συνεδρίαση ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του σώµατος εποπτών.»
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 12 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 13 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. τον προσδιορισµό της νοµικής και οργανωτικής δοµής και το σύστηµα διακυβέρνησης του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων,
των θυγατρικών που δεν είναι ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις και των σηµαντικών υποκαταστηµάτων του
Ο.Ε.Χ.Δ., των κατόχων ειδικών συµµετοχών στο επίπεδο
της τελικής µητρικής εταιρείας, καθώς και των Αρµοδίων
Αρχών των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ..»
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 13Α του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 13 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο άρθρο 13Α του ν. 3455/2006 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι Συντονιστές παρέχουν στη Μεικτή Επιτροπή τις
πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 9 και στην περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 13.»

Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 15 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μητρικές επιχειρήσεις σε τρίτη χώρα».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Αρµόδιες Αρχές µπορούν να εφαρµόζουν άλλες
µεθόδους προκειµένου να διασφαλίζουν την κατάλληλη
συµπληρωµατική εποπτεία των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ.. Για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών θα διασφαλίζεται η συναίνεση του Συντονιστή, µετά
από διαβούλευση µε τις άλλες Σχετικές Αρµόδιες Αρχές. Οι Αρµόδιες Αρχές µπορούν ιδίως να ζητούν την ίδρυση µίας Μ.Χ.Ε.Σ., που έχει την κεντρική διοίκησή της
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να εφαρµόζουν τις
διατάξεις του παρόντος νόµου στις ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις του Ο.Ε.Χ.Δ., επικεφαλής του οποίου είναι αυτή η
Μ.Χ.Ε.Σ.. Οι Αρµόδιες Αρχές διασφαλίζουν ότι οι µέθοδοι αυτές επιτυγχάνουν τους στόχους που τίθενται στον
παρόντα νόµο για τη συµπληρωµατική εποπτεία και πρέπει να κοινοποιούνται στις άλλες εµπλεκόµενες Αρµόδιες Αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Άρθρο 70
Συνεργασία µε τις Αρµόδιες Αρχές τρίτων χωρών
(άρθρο 2, παρ. 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Το άρθρο 20 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Συνεργασία µε τις Αρµόδιες Αρχές τρίτων χωρών
Το άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας
2006/48/ΕΚ, το άρθρο 10α της Οδηγίας 98/78/ΕΚ και το
άρθρο 264 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών κατά τη διαπραγµάτευση συµφωνιών µε µια ή περισσότερες τρίτες χώρες σχετικά µε
τις λεπτοµέρειες άσκησης της συµπληρωµατικής εποπτείας των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων ενός Ο.Ε.Χ.Δ..»
Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2 παρ. 22 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισµός των
τοµεακών κανόνων, οι Αρµόδιες Αρχές µεριµνούν για
την υπαγωγή των εταιρειών διαχείρισης:
α. στο πεδίο εφαρµογής της ενοποιηµένης εποπτείας
των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή στο πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε έναν ασφαλιστικό όµιλο,
β. στην περίπτωση που ο όµιλος είναι Ο.Ε.Χ.Δ., στο
πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας κατά
την έννοια του παρόντος νόµου και
γ. στη διαδικασία προσδιορισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.»
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Άρθρο 72
Διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
(άρθρο 2 παρ. 23 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Οι Αρµόδιες Αρχές δύνανται να επιτρέπουν το συνδυασµό των Μεθόδων 1 και 2.»

Στο ν. 3455/2006 µετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο
24Α ως εξής:

Άρθρο 74
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
(άρθρο 2 παρ. 20γ της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

«Άρθρο 24Α
Διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων

Στο ν. 3455/2006 µετά το άρθρο 25 προστίθεται άρθρο
25Α ως εξής:

1. Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισµός των
τοµεακών κανόνων, οι Αρµόδιες Αρχές µεριµνούν για
την υπαγωγή των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων:
α) στο πεδίο εφαρµογής της ενοποιηµένης εποπτείας
των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ή στο πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικού οµίλου,
β) στην περίπτωση που ο όµιλος είναι Ο.Ε.Χ.Δ., στο
πεδίο εφαρµογής της συµπληρωµατικής εποπτείας κατά
την έννοια του παρόντος νόµου και
γ) στη διαδικασία προσδιορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι Αρµόδιες
Αρχές αποφασίζουν βάσει ποίων τοµεακών κανόνων
(τραπεζικός τοµέας, ασφαλιστικός τοµέας ή τοµέας επενδυτικών υπηρεσιών) οι διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη ή συµπληρωµατική εποπτεία που αναφέρεται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι σχετικοί τοµεακοί
κανόνες που αφορούν τη µορφή και το βαθµό υπαγωγής
των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται κατ’
αναλογία στους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων. Για τους σκοπούς της συµπληρωµατικής εποπτείας που αναφέρεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 1, ο διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων θεωρείται ότι αποτελεί µέρος του τοµέα, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται δυνάµει του στοιχείου α΄ της
παραγράφου 1.
Στην περίπτωση που ο διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων αποτελεί µέρος ενός Ο.Ε.Χ.Δ., αναφορές σε ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις και σε Αρµόδιες
και Σχετικές Αρµόδιες Αρχές θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ότι συµπεριλαµβάνουν, αντίστοιχα, τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και τις Αρµόδιες Αρχές που είναι υπεύθυνες
για την εποπτεία των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων. Τούτο ισχύει, κατ’ αναλογία, και όσον αφορά τους οµίλους που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1.»

«Άρθρο 25Α
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3455/2006
(άρθρο 2, παρ. 24 και Παράρτηµα ΙΙ
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Στο άρθρο 25 του ν. 3455/2006 το κείµενο που αναφέρεται στη Μέθοδο 3 και στη Μέθοδο 4, καθώς και το καταληκτικό εδάφιο του άρθρου αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Μέθοδος 3: «Συνδυαστική Μέθοδος»

Εντός δύο ετών από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή οποιωνδήποτε τεχνικών προτύπων εφαρµογής
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο α΄ της Οδηγίας
2002/87/ΕΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε κοινή τους απόφαση, θεσπίζουν ενιαίο
µορφότυπο και καθορίζουν τη συχνότητα υπολογισµών
και τις ηµεροµηνίες για τη διαβίβαση των υπολογισµών
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του
παρόντος νόµου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3601/2007
Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση β΄της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3601/
2007 (Α΄ 178) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 49 και 66 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και στις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, στις µικτές εταιρείες συµµετοχών,
καθώς και στις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες
συµµετοχών κατά την έννοια των παραγράφων 7, 8 και
11 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου αντίστοιχα, που
εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-µέλη.»
Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 26 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να δηµοσιοποιούν σε ετήσια βάση την περιγραφή της νοµικής τους δοµής, καθώς και τη διάρθρωση της διακυβέρνησης και της
οργάνωσής τους σε επίπεδο τραπεζικού οµίλου είτε
πλήρως είτε µε παραποµπή σε ισοδύναµη πληροφόρηση.»
Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Που αποτελεί θυγατρική επιχείρηση χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής
εταιρείας συµµετοχών, εφόσον η εν λόγω µητρική επιχείρηση έχει συσταθεί στην Ελλάδα και υπόκειται στο ί-
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διο καθεστώς εποπτείας µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε
βάση ιδίως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 35 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 2 (α) και (β) της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην
Ελλάδα: Πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο διαθέτει θυγατρικό
πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή το οποίο κατέχει
συµµετοχή σε τέτοιο ίδρυµα και το οποίο δεν αποτελεί
το ίδιο θυγατρική άλλου πιστωτικού ιδρύµατος µε άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα ή χρηµατοδοτικής εταιρείας
συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών µε έδρα στην Ελλάδα.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος :
Χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος-µέλος ή άλλης
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στο ίδιο
κράτος-µέλος.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην
Ε.Ε.:
«Μητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος
-µέλος», το οποίο δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση
άλλου πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα σε άλλο κράτοςµέλος ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα σε
οποιοδήποτε κράτος-µέλος.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.:
Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος, η οποία δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος ή άλλης χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών που έχει ιδρυθεί σε οποιοδήποτε κράτοςµέλος.»
5. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007
προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:
«11. Μικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών:
Μικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών κατά
την έννοια της παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006
(Α΄ 84).
12. Μητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος: Μικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η οποία δεν αποτελεί η
ίδια θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος-µέλος ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής
εταιρείας συµµετοχών µε έδρα στο ίδιο κράτος-µέλος .

13. Μητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.: Μητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε
κράτος-µέλος , η οποία δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα σε οποιοδήποτε
κράτος-µέλος ή άλλης χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών µε έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος.»
Άρθρο 79
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 2γ παράγραφοι 15, 16, 17 και 23
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) έχουν ως µητρική επιχείρηση µία «µητρική µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος» ή µία «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.»,
εφόσον αυτές έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος-µέλος ,
δεν διαθέτουν θυγατρικό πιστωτικό ίδρυµα στο κράτος
αυτό ή σε άλλο κράτος-µέλος εκτός της Ελλάδας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις που:
α) πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
στην Ελλάδα έχει ως µητρικές επιχειρήσεις περισσότερες της µίας χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών µε κεντρικά γραφεία σε διαφορετικά κράτη - µέλη, περιλαµβανοµένης της Ελλάδας και υπάρχουν και άλλα θυγατρικά
πιστωτικά ιδρύµατα σε περισσότερα από ένα από τα εν
λόγω κράτη-µέλη ή
β) πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
στην Ελλάδα έχει ως µητρική επιχείρηση την ίδια χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή την ίδια µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών µε θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη σε κανένα από τα οποία όµως δεν έχει την καταστατική της έδρα η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα διαθέτει το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού σε σχέση µε τα λοιπά θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα ή σε διαφορετική περίπτωση, ασκείται από
την αρµόδια αρχή που χορήγησε την άδεια λειτουργίας
στο πιστωτικό ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, το οποίο, για τους σκοπούς του παρόντος νόµου,
θεωρείται ως το πιστωτικό ίδρυµα το ελεγχόµενο από
«µητρική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην
Ε.Ε.» ή από «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε..»»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την
άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση καταρτίζει
κατάλογο των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών
και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος νό-
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µου, ο οποίος κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές των
λοιπών κρατών-µελών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η εποπτεία της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών σε ενοποιηµένη βάση δεν συνεπάγεται την υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να ασκεί επί των
εταιρειών αυτών εποπτεία σε ατοµική βάση.»
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 9 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30, 31 και 32 του
παρόντος νόµου, τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται
στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε ενοποιηµένη βάση, δυνάµει του παρόντος νόµου, συµµορφώνονται, στο βαθµό και µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 40,
µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα άρθρα 23, 27,
28 και στις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος περί
µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, βάσει της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης του µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος ή της µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, κατά περίπτωση.
β. Όταν µια «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος» ή µία «µητρική
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος» ελέγχει περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα, η περίπτωση α΄
της παρούσας παραγράφου ισχύει µόνο για το πιστωτικό
ίδρυµα στο οποίο ασκείται εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση δυνάµει του παρόντος νόµου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και σε υποενοποιηµένη βάση όταν αυτά
τα πιστωτικά ιδρύµατα ή η µητρική επιχείρηση, εφόσον
πρόκειται για χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, διαθέτουν
σε τρίτη χώρα, θυγατρική επιχείρηση που αποτελεί πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης,
κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/
2006 (Α΄ 84) ή διαθέτουν συµµετοχή σε τέτοια επιχείρηση.»
Άρθρο 81
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 7 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα «Εγκατεστηµένα στην Ε.Ε. µητρικά πιστωτικά
ιδρύµατα», καθώς και τα πιστωτικά ιδρύµατα που ελέγχονται από «Μητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.» ή από «Μητρική µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµέ-

νη στην Ε.Ε.», που υπόκεινται στην εποπτεία που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ενοποιηµένη βάση,
δυνάµει του παρόντος νόµου, συµµορφώνονται εκτός από τις υποχρεώσεις του άρθρου 35 και µε τις υποχρεώσεις που θεσπίζει το άρθρο 29 του παρόντος νόµου, βάσει της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος ή της χρηµατοδοτικής εταιρείας
συµµετοχών ή της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών, κατά περίπτωση.»
2. Προστίθεται υποπερίπτωση iii) στην περίπτωση α΄
της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3601/2007 ως εξής:
«iii) οι σηµαντικές θυγατρικές «µητρικών µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην Ε.Ε.».»
Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 21, 22 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα πρόσωπα που πράγµατι διευθύνουν τις δραστηριότητες µίας χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή
µίας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών
πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και
την αναγκαία πείρα για την άσκηση των καθηκόντων
τους, κατ’ αντιστοιχία µε τα προβλεπόµενα για τα πιστωτικά ιδρύµατα µε βάση την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.»
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 38 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η συγκέντρωση και κατοχή πληροφοριών από την
Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών µε τις άλλες εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, που αφορούν τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών,
τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών,
τις επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών, τις µικτές εταιρείες συµµετοχών και των θυγατρικών των
προαναφερόµενων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων,
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του
παρόντος νόµου, δεν δηµιουργεί υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να ασκεί εποπτεία σε ατοµική βάση επί
των επιχειρήσεων αυτών αν δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.»
Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 17 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί επίσης να ζητά από τις θυγατρικές επιχειρήσεις ενός πιστωτικού ιδρύµατος ή µίας χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µίας
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, οι οποίες δεν υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση,
κάθε χρήσιµη σχετική πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες στο εδάφιο α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 38 και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 48 του παρόντος νόµου διαδικασίες διαβίβασης
και επαλήθευσης των πληροφοριών.»
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Άρθρο 84
Προσθήκη άρθρου 40Α στο ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 8 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 40 του ν. 3601/2007 προστίθεται άρθρο
40Α ως εξής:
«Άρθρο 40Α
Ισοδυναµία εποπτικών διατάξεων
1. Όταν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος νόµου και του ν. 3455/2006, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία µε βάση τον κίνδυνο, η Τράπεζα της
Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση δύναται, ύστερα από διαβούλευση µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων, να εφαρµόζει στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αποκλειστικά τη σχετική διάταξη του ν. 3455/2006.
2. Όταν µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις δυνάµει του παρόντος νόµου και της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L
335/17.12.2009), ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία
µε βάση τον κίνδυνο, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, κατόπιν
συµφωνίας µε τον επόπτη οµίλου στον ασφαλιστικό τοµέα εφόσον πρόκειται για άλλη αρχή, δύναται να εφαρµόζει στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αποκλειστικά τη διάταξη του νόµου που έχει σχέση
µε τον πιο σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό τοµέα όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων
και Επαγγελµατικών Συντάξεων για τις αποφάσεις που
λαµβάνονται δυνάµει των παραγράφων 1 και 2.»
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 18α της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργώντας µε την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής για την άσκηση της εποπτείας
σε ενοποιηµένη βάση επί των «µητρικών πιστωτικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 33 ή και επί των πιστωτικών ιδρυµάτων που ελέγχονται από «µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή από «µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό την έννοια της
παραγράφου 6 και 13 αντίστοιχα του άρθρου 33, µε βάση
τον παρόντα νόµο, υποχρεούται:».
Άρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 20β της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)
1. Η υποπερίπτωση i) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1,
του άρθρου 42 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«i) τον προσδιορισµό της νοµικής δοµής, της εταιρικής

διακυβέρνησης και της οργανωτικής δοµής των επιχειρήσεων του οµίλου, περιλαµβανοµένων όλων των ρυθµιζόµενων επιχειρήσεων, των µη ρυθµιζόµενων θυγατρικών τους, των σηµαντικών υποκαταστηµάτων που ανήκουν στον όµιλο, καθώς και κάθε µητρικής επιχείρησης
σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 7, την παράγραφο 1 του άρθρου 26 και την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου, καθώς
και τον προσδιορισµό των αρµοδίων αρχών για τις ρυθµιζόµενες οντότητες στον όµιλο.»
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3601/2007
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας υπό την ιδιότητα της αρµοδίας αρχής για την άσκηση της εποπτείας
σε ενοποιηµένη βάση διαβιβάζει στις σχετικές αρµόδιες
αρχές των λοιπών κρατών-µελών και στην Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον
τραπεζικό όµιλο, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 7, την παράγραφο 1 του άρθρου 26 και την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου, και ιδίως εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν τη νοµική δοµή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και την οργανωτική δοµή του οµίλου.»
Άρθρο 87
Τροποποίηση του άρθρου 43Α του ν. 3601/2007
(άρθρο 3, παρ. 19 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 4 του άρθρου 43Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στα Σώµατα εποπτών επιτρέπεται να συµµετέχουν
οι αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την εποπτεία θυγατρικών επιχειρήσεων ενός µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή µίας µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρµόδιες αρχές µιας χώρας υποδοχής όπου έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα
όπως αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 22, οι κεντρικές τράπεζες κατά περίπτωση, καθώς
και αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, αν συντρέχει λόγος
και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων εµπιστευτικότητας
που, κατά τη γνώµη όλων των αρµόδιων αρχών, είναι ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις κατά το Τµήµα 1 του Κεφαλαίου 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.»
Άρθρο 88
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 11β, 13 και 18β
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται στενά µε τις
λοιπές εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών, προκειµένου:
α) να αποφασισθεί, από κοινού, αν θα εγκριθεί η αίτηση που υποβάλλεται από «µητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ε.Ε.» και τις θυγατρικές του ή από
κοινού από τις θυγατρικές επιχειρήσεις µίας «µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης
στην Ε.Ε.» ή µίας «µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής
εταιρείας συµµετοχών» για τη χορήγηση της έγκρισης
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που απαιτείται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος νόµου και
β) να προσδιοριστούν µε την πιο πάνω απόφαση οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει ενδεχοµένως να πληρούνται για τη χορήγησή της.»
Άρθρο 89
Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 18γ της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας µε την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής για την ενοποιηµένη εποπτεία
ή ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία θυγατρικών επιχειρήσεων ενός «µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή µιας «µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή µίας «µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια από κοινού µε τις αρµόδιες αρχές που έχουν τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες προκειµένου
να καταλήξουν σε κοινή απόφαση όσον αφορά:
α) την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
5 του άρθρου 25, του άρθρου 28 και της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 62 για να καθοριστεί η επάρκεια του ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση που βρίσκονται στην κατοχή του οµίλου και
β) την οικονοµική κατάστασή του, τα χαρακτηριστικά
κινδύνου και το απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για
την εφαρµογή του άρθρου 62 παράγραφος 3 σε ατοµική
βάση για κάθε επιχείρηση του τραπεζικού οµίλου και σε
ενοποιηµένη βάση.»
2. Τα πέµπτο έως και ένατο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η απόφαση για την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 25, του άρθρου 28 και της παραγράφου 3 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 62, λαµβάνεται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των
θυγατρικών επιχειρήσεων ενός µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µίας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µίας µητρικής µικτής εταιρείας συµµετοχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ατοµική βάση ή σε υποενοποιηµένη βάση, έπειτα από δέουσα εξέταση των απόψεων
και επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Αν, κατά τη διάρκεια της προθεσµίας των
τεσσάρων µηνών, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει το θέµα στην Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, οι αρµόδιες αρχές αναβάλλουν την απόφασή τους, αναµένουν την όποια απόφαση
λάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και λαµβάνουν την
απόφασή τους λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η προθεσµία τεσσάρων
µηνών νοείται ως η προθεσµία συµβιβασµού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Το θέµα δεν παραπέµπεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µετά τη λήξη της
τετράµηνης προθεσµίας ή µετά τη λήψη κοινής απόφασης.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 44Α του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η κοινή απόφαση της παραγράφου 1 και οι αποφάσεις της παραγράφου 3, προσαρµόζονται στα πρόσφατα
δεδοµένα σε ετήσια βάση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όταν η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει γραπτό και πλήρως αιτιολογηµένο αίτηµα προς την αρµόδια
αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία, προκειµένου να
προσαρµόσει στα πρόσφατα δεδοµένα την απόφαση για
την εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 62.»
Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις αυτές, προτού ληφθεί τέτοια απόφαση, παρέχεται στο εγκατεστηµένο στην Ε.Ε. µητρικό
πιστωτικό ίδρυµα ή στην εγκατεστηµένη στην Ε.Ε. µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή στην εγκατεστηµένη στην Ε.Ε. µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών ή στο πιστωτικό ίδρυµα µε το µεγαλύτερο ισολογισµό η δυνατότητα να εκφέρει γνώµη
σχετικά µε την απόφαση αυτή.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί τις συµφωνίες
που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
του παρόντος άρθρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.»
Άρθρο 91
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 23 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών, µικτή εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ελέγχει µία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επιχειρήσεις υποκείµενες σε καθεστώς παροχής άδειας, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρχές που, κατά περίπτωση, εκάστοτε ασκούν την εποπτεία των λοιπών προαναφερόµενων επιχειρήσεων, συνεργάζονται στενά. Στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές κοινοποιούν αµοιβαία όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που
µπορούν να διευκολύνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της δραστηριότητας και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του
συνόλου των επιχειρήσεων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία τους.»
Άρθρο 92
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 24 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄της παρ. 1 του άρ-
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θρου 48 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Όταν, στο πλαίσιο του παρόντος νόµου και των
σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι αρµόδιες αρχές άλλου κράτους-µέλους επιθυµούν να επαληθεύσουν πληροφορίες σχετικά µε πιστωτικό ίδρυµα,
χρηµατοδοτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών, µικτή εταιρεία συµµετοχών, µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών και θυγατρικές τους ή θυγατρικές
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του
παρόντος νόµου που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να ανταποκριθεί στο
αίτηµα των εν λόγω αρχών είτε διενεργώντας η ίδια το
σχετικό έλεγχο είτε επιτρέποντας στις αρµόδιες αρχές
που υπέβαλαν την αίτηση να τον διενεργήσουν οι ίδιες ή
εξουσιοδοτηµένος από αυτές εµπειρογνώµονας ή ελεγκτής.»
Άρθρο 93
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 25 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, η µητρική επιχείρηση του οποίου είναι πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη
χώρα και δεν υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η
Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει εάν το πιστωτικό ίδρυµα
υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση από αρµόδιες αρχές τρίτης χώρας και αν η εποπτεία αυτή είναι
τουλάχιστον ισοδύναµη και υπόκειται στις αρχές που καθορίζονται µε βάση τον παρόντα νόµο.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβουλεύεται µε τις άλλες
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας τις γενικές εκτιµήσεις λαµβάνει υπόψη.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί ιδίως να ζητά τη δηµιουργία χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών που να
έχει την έδρα της σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. και να εφαρµόζει τις διατάξεις για την εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση επί της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της
εν λόγω χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών.»
Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 24 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 66 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων της
ποινικής νοµοθεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να
επιβάλλει κατά των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή µικτών εταιρειών συµµετοχών ή µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών των παραγράφων 7,

8 και 11 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου και κατά
των υπευθύνων στελεχών τους, κυρώσεις ή µέτρα, κατά
τα προβλεπόµενα στις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, µε σκοπό είτε την παύση των διαπιστωθεισών παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόµου ή των σχετικών µε την εφαρµογή του αποφάσεων
της Τράπεζας της Ελλάδος είτε την άρση των αιτίων που
προκαλούν τις παραβάσεις αυτές.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών στην περίπτωση, ιδίως, που η καταστατική έδρα χρηµατοδοτικής εταιρείας
συµµετοχών ή µικτής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών ευρίσκεται
εκτός του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η κεντρική της διοίκηση ή το κύριο κατάστηµα της προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις ή τα µέτρα που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου,
παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.»
Άρθρο 95
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παράγραφοι 2α και β΄ της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)
1. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) κατέχει συµµετοχή, κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 33, σε ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, αν δεν είναι η ίδια θυγατρική άλλου ιδρύµατος,
το οποίο κατέχει άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος - µέλος, ούτε χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα.»
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 70 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ως µητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε. νοείται η µητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος η οποία δεν είναι θυγατρική άλλου
ιδρύµατος το οποίο κατέχει άδεια λειτουργίας σε κράτος
- µέλος ή χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, η οποία έχει συσταθεί σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με τους όρους χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος, µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ε.Ε., µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην
Ε.Ε. και επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών νοούνται οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 του
παρόντος νόµου, µε τη διαφορά ότι κάθε αναφορά σε πιστωτικά ιδρύµατα λογίζεται ως αναφορά σε ιδρύµατα.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος
νόµου σε οµίλους επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, οι οποίοι δεν περιλαµβάνουν πιστωτικό ίδρυµα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
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α) Ως χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών νοείται το
χρηµατοδοτικό ίδρυµα του οποίου:
αα) οι θυγατρικές είναι είτε αποκλειστικά είτε κυρίως,
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλα
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, αν τουλάχιστον µια από τις επιχειρήσεις αυτές είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
ββ) το οποίο δεν είναι µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών κατά την έννοια του στοιχείου γ΄ της
παρούσας παραγράφου.
β) Ως µικτή εταιρεία συµµετοχών νοείται η µητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
κατά την έννοια του στοιχείου γ΄ της παρούσας παραγράφου, αν τουλάχιστον µία από τις θυγατρικές της είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
γ) Ως µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
νοείται η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια της παρ.
15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84) και
δ) ως αρµόδια Αρχή νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, κατά περίπτωση, οι εθνικές αρχές άλλων χωρών
οι οποίες είναι αρµόδιες να εποπτεύουν τις επιχειρήσεις
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.»
Άρθρο 96
Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η οποία αποτελεί θυγατρική χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, αν η εν λόγω µητρική επιχείρηση έχει
συσταθεί στην Ελλάδα και υπόκειται στο ίδιο καθεστώς
εποπτείας µε τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε βάση ιδίως τα προβλεπόµενα στο άρθρο
77.»
Άρθρο 97
Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 , παράγραφοι 6, 7, 9 και 26 της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 75, 76 και 79, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών συµµορφώνονται, σε ενοποιηµένη βάση, στο βαθµό και µε τον
τρόπο που ορίζει το άρθρο 40, µε τις υποχρεώσεις που
θεσπίζουν τα άρθρα 23, 72 και 73 και οι αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
που προβλέπονται στα άρθρα 72 και 81, περιλαµβανοµένων και των αποφάσεων περί µεγάλων χρηµατοδοτικών
ανοιγµάτων, όσον αφορά την ενοποιηµένη οικονοµική
κατάσταση της µητρικής επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής
εταιρείας συµµετοχών, κατά περίπτωση. Αν µια µητρική
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε
άλλο κράτος - µέλος ή µια µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος ελέγχει επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα, το προηγούµενο εδάφιο ισχύει

µόνο για τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στις οποίες ασκείται εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση δυνάµει του παρόντος νόµου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και σε υποενοποιηµένη βάση αν αυτές οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή η µητρική επιχείρηση, αν πρόκειται
για χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, διαθέτουν σε τρίτη
χώρα θυγατρική που αποτελεί επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία
διαχείρισης, σύµφωνα µε τον ορισµό της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 ή διαθέτουν συµµετοχή σε τέτοια επιχείρηση.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση µητρικές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ελέγχονται από µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ενοποιηµένη βάση, δυνάµει του παρόντος νόµου, συµµορφώνονται εκτός από τις υποχρεώσεις των
προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και
µε τις υποχρεώσεις που θεσπίζει το άρθρο 74, όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων
των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή
της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, κατά περίπτωση.»
4. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
δηµοσιεύουν τουλάχιστον ετησίως την περιγραφή της
νοµικής τους δοµής, καθώς και τη διάρθρωση της διακυβέρνησης και της οργάνωσής τους σε ενοποιηµένη βάση
είτε πλήρως είτε µε παραποµπή σε ισοδύναµη πληροφόρηση.»
Άρθρο 98
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 3601/2007
(άρθρο 3 παρ. 7 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)
Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου δύναται, στο πλαίσιο άσκησης
εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση να καθορίζει τις πληροφορίες που δηµοσιοποιούν σε ατοµική ή σε υποενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις οι σηµαντικές θυγατρικές µητρικών επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστηµένων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι σηµαντικές θυγατρικές
µητρικών χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή µητρικών µικτών
χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΕ) 648/2012, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΕΧ ΚΑΙ ΕΚΕΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Άρθρο 99
Αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 2
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια
αρχή, για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Ανώνυµων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(ΑΕΠΕΥ), των Ανώνυµων Εταιρειών Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και των Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) µε έδρα την
Ελλάδα, καθώς και των Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που τους διαχειρίζονται Διαχειριστές
Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) οι οποίοι έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή είναι εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, προς
τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (Ε.Ε.
L 201).
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή
για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε έδρα την Ελλάδα, των Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα και των Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012.
3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, προς τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012.
4. Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται προκειµένου να
διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή του
εκδιδοµένων κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και παρέχει η µία στην άλλη κάθε αναγκαία συνδροµή για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιτρέπεται η
αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους µεταξύ της Τράπεζας της
Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Άρθρο 100
Αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 22
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια
αρχή υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 όσον
αφορά την άδεια λειτουργίας και την εποπτεία των κεντρικών αντισυµβαλλοµένων µε έδρα την Ελλάδα. Από
την αδειοδότηση κεντρικού αντισυµβαλλόµενου µε έδρα
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορι-

σµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων παύει να ισχύει
κάθε αντίθετη διάταξη των άρθρων 72 έως 85 του ν.
3606/2007 (Α΄ 195). Τα εντεταλµένα όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄,
στ΄ και ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3606/2007. Ο
κεντρικός αντισυµβαλλόµενος υποβάλλει τουλάχιστον
ετησίως τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών
(ΟΕΛ) από τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την ύπαρξη επαρκών διαδικασιών για τη συµµόρφωσή του µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
Κανονισµό, των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονισµών και
των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. Επιπρόσθετα, ο κεντρικός
αντισυµβαλλόµενος οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αναφορές που υποβάλλουν στο
Διοικητικό του Συµβούλιο οι υπηρεσίες συµµόρφωσης
και εσωτερικού ελέγχου του κεντρικού αντισυµβαλλοµένου.
2. Για την αδειοδότηση και την εποπτεία κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 648/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για
τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ισχύουν τα τέλη και οι περιοδικές εισφορές που προβλέπει η
νοµοθεσία για την αδειοδότηση και την εποπτεία των
συστηµάτων του ν. 3606/2007.
Άρθρο 101
Αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 10
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια αρχή
υπεύθυνη να διασφαλίζει την τήρηση της υποχρέωσης
του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 για
τους µη χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλόµενους του
Κανονισµού αυτού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε απόφασή της µπορεί να προσδιορίζει τα µέσα, τον τρόπο, το
χρόνο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 10, καθώς και κάθε
άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 102
Κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 22
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, επιβάλλει:
α) σε όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή του άρθρου 101 παραβιάζει τις
διατάξεις του Κανονισµού αριθµ. 648/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ή των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του παρόντος νόµου, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους: από χίλια (1.000) ευρώ έως δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι
τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ, και
β) σε όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 100
παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, των
κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων Κανονισµών και
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των εκτελεστικών Κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής
µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ.
Για την επιµέτρηση των ανωτέρω προστίµων εφαρµόζεται η παράγραφος 3.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλει πρόστιµο έως
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε περίπτωση µη
συνεργασίας, άρνησης χορήγησης ή πληµµελούς παροχής στοιχείων ή µη επαρκούς συνεργασίας σε έρευνα
που καλύπτεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
648/2012. Για την επιµέτρηση του προστίµου εφαρµόζεται η παράγραφος 3.
3. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται
ενδεικτικά υπόψη το είδος και η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος
πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών, το
ύψος της προκληθείσας ζηµίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων για την αποτροπή της παράβασης στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας
µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής
πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του νόµου αυτού ή της λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει δηµόσια οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του υπ’ αριθµ. 648/2012
Κανονισµού (ΕΕ), των κατ’ εξουσιοδότησή του Κανονισµού και των εκτελεστικών Κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, εκτός αν η δηµοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.
Άρθρο 103
Κυρώσεις λοιπών αρµοδίων αρχών
1. Αν παραβιασθούν τα άρθρα 4, 5 και 7 έως 9 και 11
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012, συµπεριλαµβανοµένων των οικείων κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων
Κανονισµών και των εκτελεστικών Κανονισµών για τον
καθορισµό τεχνικών προτύπων, η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να επιβάλει επί Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε έδρα
την Ελλάδα, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έδρα την
Ελλάδα και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έδρα την
Ελλάδα, µε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτηµένου από αυτή οργάνου του άρθρου 55Α του
Καταστατικού της, χρηµατικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι τρία εκατοµµύρια
(3.000.000) ευρώ. Τα ποσά των ανωτέρω προστίµων αποτελούν δηµόσιο έσοδο, εισπράττονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και αναπροσαρµόζονται µε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτηµένου από αυτή οργάνου του άρθρου 55Α του Καταστατικού της.
Πληµµελής συνεργασία, άρνηση χορήγησης ή πληµµελής παροχή στοιχείων στο πλαίσιο άσκησης των προβλεπόµενων από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ 648/2012 αρµοδιοτήτων, τιµωρείται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 55Α και
55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά
την επιµέτρηση των ως άνω κυρώσεων λαµβάνονται υ-

πόψη τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
102.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας επιβάλλονται σε βάρος των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
τα οποία δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 7 έως 9 και 11 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 οι κυρώσεις που προβλέπονται από την υ.α. Φ51010/1821/16 (Β΄ 370). Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίµου διπλασιάζεται. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη και συνεκτιµώνται: α) η βαρύτητα
της παράβασης, β) η συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της,
δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) ο βαθµός υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος εργασιών του παραβάτη.
3. Για την επιµέτρηση των ανωτέρω προστίµων εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 102.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώνουν δηµόσια οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012, των κατ’ εξουσιοδότησή
του εκδοθέντων Κανονισµών και των εκτελεστικών Κανονισµών για τον καθορισµό τεχνικών προτύπων, εκτός
αν η δηµοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.
ΤΜΗΜΑ 2
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΕΧ ΚΑΙ ΕΚΕΣ
Άρθρο 104
Ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
του ν. 3371/2005
1. Το άρθρο 30 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) κινητές αξίες που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε Πολυµερή
Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) που εδρεύει ή λειτουργεί σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
την προϋπόθεση ότι οι όροι έκδοσης ή διάθεσής τους περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά ή ένταξής τους σε ΠΜΔ και
αν η εισαγωγή ή η ένταξη σε διαπραγµάτευση πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) ετών από την έκδοση ή διάθεση.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να
µεταβάλλεται το χρονικό όριο της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 1.»
2. Το άρθρο 31 του ν. 3371/2005 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31
αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι είκοσι τοις εκατό
(20%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ σε κινητές αξίες ή σε µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου
εκδότη.»
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β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι επενδύσεις της ΑΕΕΧ των περιπτώσεων ε΄ και στ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 30 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της.»
γ. Προστίθεται παράγραφος 6α ως εξής:
«6α. Η ΑΕΕΧ δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ανά εκδότη για τις επενδύσεις της σε κινητές αξίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30.»
δ. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 31 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να
αναπροσαρµόζονται τα επενδυτικά όρια του άρθρου αυτού.»

χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων,
κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής
συναλλαγών και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 105
Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών
του ν. 2367/1995

1. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών µέσων, ανεξάρτητα από τον τρόπο συµµετοχής
των παικτών σε αυτά, επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική
άδεια, ανά παίγνιο, η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π.,
µετά από σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), στον πάροχο των υπηρεσιών
των παιγνίων αυτών, που ασκεί την εκµετάλλευσή τους.
Η άδεια περιλαµβάνει τους όρους διεξαγωγής του παιγνίου. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, µε απόφασή του, καθορίζει το µέγιστο ανά εικοσιτετράωρο και
ανά µέσο, χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά παίγνια µέσω των ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων δια των τηλεπικοινωνιακών µέσων επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική άδεια, ανά παίγνιο, η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π.
στον πάροχο των υπηρεσιών των παιγνίων αυτών, που ασκεί την εκµετάλλευσή τους. Η άδεια περιλαµβάνει τους
όρους διεξαγωγής του παιγνίου.
3. Για τα τυχερά παίγνια που αδειοδοτούνται σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 και προκειµένου να αδειοδοτηθούν πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του ορισµού
της περίπτωσης β΄ του άρθρου 25, να συντρέχουν επιπλέον σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η δοµή του παιγνίου να διαθέτει τουλάχιστον δύο
φάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον της µιας το αποτέλεσµα να εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τις γνώσεις των συµµετεχόντων ενώ µίας το πολύ, έστω και εν
µέρει από την τύχη, η δε τυχαιότητα να παράγεται αποκλειστικά και µόνο µέσω κλήρωσης.
β) Αν το παίγνιο διεξάγεται µέσω ραδιοτηλεοπτικών
µέσων, η διεξαγωγή πρέπει να συµβαίνει σε πραγµατικό
χρόνο, µε τη συµµετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή.
4. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθµίζεται επιπλέον κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, περιλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών, των υποχρεώσεων, των δεσµεύσεων,
των περιορισµών και των απαγορεύσεων που αφορούν
τους κατόχους άδειας, του ελάχιστα αποδιδόµενου
στους συµµετέχοντες ποσοστού κέρδους, καθώς και
των αναγκαίων πιστοποιήσεων και των υποχρεώσεων
και κυρώσεων που επιβάλλονται σε τρίτους που, µε οποιονδήποτε τρόπο, εµπλέκονται στη διεξαγωγή και µετάδοση των παιγνίων του άρθρου αυτού, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
Συντάγµατος.

1. Το άρθρο 5 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) τροποποιείται
ως εξής:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
5 καταργείται.
β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να επενδύει σε συµµετοχές (µετοχές Α.Ε. ή εταιρικά
µερίδια Ε.Π.Ε.) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων
οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ή
δεν διαπραγµατεύονται σε ΠΜΔ, καθώς και σε τίτλους
που παρέχουν δικαίωµα απόκτησης των µετοχών αυτών.»
γ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να επενδύει σε οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις οι µετοχές των οποίων δεν είναι εισηγµένες
σε χρηµατιστήριο ή δεν διαπραγµατεύονται σε ΠΜΔ.»
δ. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να τοποθετεί τα διαθέσιµά της σε καταθέσεις, σε µέσα χρηµαταγοράς και σε τοποθετήσεις σε οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.»
2. Το άρθρο 6 του ν. 2367/1995 τροποποιείται ως εξής:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να
µεταβάλλεται το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο της
Ε.Κ.Ε.Σ..»
β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα στοιχεία του ενεργητικού της Ε.Κ.Ε.Σ. αποτιµώνται σύµφωνα µε τις αρχές των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Η Ε.Κ.Ε.Σ. αναθέτει τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεών
της, σε θεµατοφύλακα του άρθρου 21 του νόµου «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις για
τροποποίηση των Οδηγιών 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και
2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 106
Ρυθµίσεις σχετικά µε τα τυχερά παίγνια
µέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων
Το άρθρο 53 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 53
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5. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται το ύψος
των καταβαλλόµενων τελών και παραβόλων για τη χορήγηση και διατήρηση των αδειών του άρθρου αυτού, το
είδος και το ύψος των απαιτούµενων εγγυήσεων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων επιτρέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων του άρθρου αυτού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Αποδοχή εκ µέρους του παρόχου των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, όπως
αυτές ορίζονται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι αρχές και
οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν, εκτός των άλλων, την προστασία εκείνων που συµµετέχουν στα παίγνια, των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και των ανηλίκων.
β) Απόδοση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου, σύµφωνα
µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50 και του
φόρου στα κέρδη των παικτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
γ) Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51
και 52.
7. Η συµµετοχή των παικτών στα τυχερά παίγνια του
άρθρου αυτού µέσω χρέωσης του τηλεφωνικού τους λογαριασµού, δεν εµπίπτει στην έννοια της πίστωσης της
παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόµου αυτού.»
Άρθρο 107
Τροποποίηση των άρθρων 22 και 23 του ν. 2778/1999
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του ν. 2778/1999 (Α΄ 295 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ακίνητη περιουσία, καθώς και δικαιώµατα, µετοχές
ή µερίδια σε ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου σε ποσοστό
τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
καταργείται και η περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθµείται σε γ΄.
3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως
εξής:
«δ) Οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου στα οποία δύνανται να ανεγερθούν κτίσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς που αναγράφονται στην
περίπτωση α΄ανωτέρω και για τα οποία δύναται να εκδοθεί άδεια οικοδοµής µετά την απόκτησή τους από την
ΑΕΕΑΠ, η οποία υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για
την έκδοση της εν λόγω άδειας εντός πέντε (5) ετών από την απόκτηση του οικοπέδου. Ειδικότερα, η αξία του
συνόλου των οικοπέδων αυτών δεν µπορεί να είναι ανώτερη, κατά το χρόνο κτήσεως, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ. Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης των ακινήτων αυτών,
τα εν λόγω ακίνητα εντάσσονται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22
του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών ή µεριδίων εταιρίας, εξαιρουµένων των προσωπικών

εταιριών, µε αποκλειστικό σκοπό την εκµετάλλευση ακινήτων, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυµένο σε ακίνητα των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου ή εταιρίας χαρτοφυλακίου ή και».
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999,
προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:
«ζ) Τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών ή µεριδίων: (αα) ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) ή
της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, µε την προϋπόθεση ότι οι
ΟΣΕΚΑ επενδύουν το ενεργητικό τους, αποκλειστικά ή
κυρίως, σε κινητές αξίες εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ή εταιριών διαχείρισης και εκµετάλλευσης
ακινήτων, (ββ) ανωνύµων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) ή αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) ή σε αντίστοιχες εταιρίες ή αµοιβαία ή άλλα επενδυτικά κεφάλαια
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (γγ) οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) του νόµου
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ
σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για
την εφαρµογή του Κανονισµού (EE) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και
άλλες διατάξεις» ή της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
(i) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ii) διέπονται από το δίκαιο κράτους - µέλους και εποπτεύονται από την αρµόδια εποπτική αρχή κράτους - µέλους και
(iii) τα διαθέσιµά τους επενδύονται αποκλειστικά ή κυρίως σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου.»
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η αξία κάθε ακινήτου κατά την έννοια της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 3, το οποίο περιλαµβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, πρέπει να είναι κατώτερη, κατά το χρόνο της απόκτησης ή της ολοκλήρωσης των εργασιών, βάσει του
σχετικώς καταρτιζόµενου προγράµµατος, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεών της. Προκειµένου για επενδύσεις σε µετοχές
θυγατρικών εταιριών, κατά την έννοια της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 3 ή σε επενδυτικά κεφάλαια, κατά
την έννοια της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3, ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει ως προς την αξία του κάθε ακινήτου που αποκτάται. Η επένδυση της ΑΕΕΑΠ σε εταιρία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 πρέπει να είναι κατώτερη σε αξία ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23
του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΑΕΕΑΠ εισάγει υποχρεωτικά τις µετοχές της σε
οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή της.»
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8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράταση που είχε χορηγηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθεί ισχύουσα για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών από την έναρξη ισχύος του
ν. 4141/2013 (Α΄ 81).»
Άρθρο 108
Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 3606/2007
Το άρθρο 76 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 76
Κεφάλαιο ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα
1. Ο διαχειριστής Συστήµατος µπορεί να διαχειρίζεται
Κεφάλαιο µε σκοπό την προστασία του Συστήµατος από
καταστάσεις υπερηµερίας των µελών του, ως προς τις υποχρεώσεις τους, εκκαθάρισης και διακανονισµού. Το
Κεφάλαιο αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηµατίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές
των µελών στο Σύστηµα ή και των προσώπων που δύνανται να συµµετέχουν στο Κεφάλαιο σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
2. Ως προς το σύνολο των εννόµων σχέσεών του το
Κεφάλαιο εκπροσωπείται από τον διαχειριστή του. Ο
διαχειριστής µπορεί να διορίζει τρίτα πρόσωπα για την
άσκηση καθηκόντων θεµατοφύλακα. Ο διαχειριστής ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του θεµατοφύλακα και των οργάνων του.
3. Η συµµετοχή του µέλους και των προσώπων της παραγράφου 4 σε Κεφάλαιο προσδιορίζεται από τη µερίδα
τους. Η µερίδα αποτελείται από το σύνολο των πάσης
φύσεως εισφορών του µέλους και των προσώπων της
παραγράφου 4 στο Κεφάλαιο, περιλαµβανοµένων και
των τυχόν προσόδων που προκύπτουν µε βάση τους κανόνες διαχείρισης και επένδυσης των διαθεσίµων του.

4. Το Κεφάλαιο, σε περίπτωση µη επάρκειας της µερίδας µέλους για την κάλυψη της ζηµίας που προκύπτει από υπερηµερία του µέλους, καλύπτει το εναποµείναν µέρος της ζηµίας επιβαρύνοντας συµµέτρως τις µερίδες
των λοιπών µελών που συµµετέχουν σε αυτό και µειώνοντας αναλόγως τη συµµετοχή τους. Στο Κεφάλαιο Συστήµατος Εκκαθάρισης, µπορεί να συµµετέχουν µε εισφορές σε µερίδες, πέραν των µελών, ο διαχειριστής
Συστήµατος Εκκαθάρισης, οι διαχειριστές αγοράς, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι ΕΠΕΥ που διαχειρίζονται οργανωµένες αγορές ή ΠΜΔ κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό
Λειτουργίας του Συστήµατος και τους Κανονισµούς Λειτουργίας των οργανωµένων αγορών και των ΠΜΔ αντίστοιχα, προκειµένου να µπορούν να καλύπτουν το µέρος
της ζηµίας το οποίο δεν καλύπτεται από τις µερίδες των
µελών.
5. Ο διαχειριστής συστήµατος ενεργοποιεί το Κεφάλαιο σε περίπτωση υπερηµερίας µέλους σύµφωνα µε
τους κανόνες που ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της
να ρυθµίζει θέµατα αναφορικά µε την απόδοση µερίδας
σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου του µέλους
ή των προσώπων της παραγράφου 4 ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας τους.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία µέλος τεθεί σε ειδική
εκκαθάριση, το χρηµατικό ποσό της µερίδας που του επιστρέφεται, µετά την πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεών του εκκαθάρισης και διακανονισµού στο Σύστηµα,
χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα των απαιτήσεων των πελατών του από παροχή σε αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις
των πελατών κατατάσσονται ως προνοµιούχες πριν από
τη σειρά των απαιτήσεων της περίπτωσης 3 του άρθρου
975 του Κ.Πολ.Δ. και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο
977 του Κ.Πολ.Δ..»
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Άρθρο 109
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
1. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα άρθρα 35 και 37 έως 41 ισχύουν µετά την έναρξη ισχύος της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
3. Το άρθρο 36 ισχύει έως την έναρξη ισχύος της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην
παρ. 6 του άρθρου 68 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Αθήνα,

2013
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