
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΙΤΛΟΣ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι η
ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηµατοπι-
στωτικών µέσων (ΕΕ L 173/12.6.2014), όπως τροποποιή-
θηκε µε την Οδηγία 2016/1034/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016
(ΕΕ L175/30.6.2016), λαµβάνοντας υπόψη την κατ’ εξου-
σιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7ης
Απριλίου 2016 (EE L 87/500, 31.3.2017). 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται
στις επιχειρήσεις επενδύσεων, στους διαχειριστές αγο-
ράς, στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων
και στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επεν-
δυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότη-
τες µέσω της εγκατάστασης υποκαταστήµατος στην Ελ-
λάδα. 

2. Ο παρών νόµος θεσπίζει απαιτήσεις ως προς τα ε-
ξής:
α) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία

των Ανώνυµων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρε-
σιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και την παροχή επενδυτικών υ-
πηρεσιών ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων α-
πό επιχειρήσεις επενδύσεων άλλου κράτους - µέλους
στην Ελλάδα, 
β) την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση

επενδυτικών δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων
χωρών µέσω της εγκατάστασης υποκαταστήµατος στην
Ελλάδα,
γ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία

διαχειριστών αγοράς και ρυθµιζόµενων αγορών,
δ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία

παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων,
ε) την εποπτεία, τη συνεργασία και την εφαρµογή από

τις αρµόδιες αρχές.
3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται επίσης στα

πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
βάσει του ν. 4261/2014 (Α΄107) ή σε άλλο κράτος -
µέλος βάσει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (EE L
176/27.6.2013), όταν παρέχουν µία ή και περισσότερες
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν µία ή και περισσότερες
επενδυτικές δραστηριότητες:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου

3 του άρθρου 9 και των άρθρων 14 και 16 έως 20,
β) του Κεφαλαίου Β΄ του Tίτλου II, 
γ) του Κεφαλαίου Γ΄ του Τίτλου ΙΙ, εκτός των παρα-

γράφων 2 και 3 της ενότητας Α΄ του άρθρου 34, των πα-
ραγράφων 2 και 3 της ενότητας Β΄ του άρθρου 34, των
παραγράφων 2 έως 6 και 8 της ενότητας Α΄ του άρθρου
35 και των παραγράφων 2, 3 και 6 της ενότητας Β΄ του
άρθρου 35, 
δ) των άρθρων 67 έως 73 και των άρθρων 78, 83 και

84.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΒ΄, 25 Ιανουαρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις



4. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται επίσης στις
επιχειρήσεις επενδύσεων και στα πιστωτικά ιδρύµατα
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4261/
2014 ή σε άλλο κράτος - µέλος βάσει της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ, όταν προβαίνουν σε πώληση ή παροχή συµ-
βουλής σε πελάτες σχετικά µε δοµηµένες καταθέσεις: 
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και

των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 16,
β) των άρθρων 23 έως 26, του άρθρου 28, του άρθρου

29 και του άρθρου 30, και
γ) των άρθρων 67 έως 73.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 17 εφαρµόζο-

νται επίσης στα µέλη ή τους συµµετέχοντες ρυθµιζόµε-
νων αγορών και Πολυµερών Μηχανισµών Διαπραγµά-
τευσης (ΠΜΔ) που δεν έχουν την υποχρέωση να αδειο-
δοτούνται, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, δυνάµει των
περιπτώσεων α΄, ε΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3, ή την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

6. Τα άρθρα 57 και 58 εφαρµόζονται επίσης στα πρό-
σωπα που εξαιρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 3.

7. Όλα τα πολυµερή συστήµατα χρηµατοπιστωτικών
µέσων λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τίτ-
λου ΙΙ για τους ΠΜΔ ή τους Μηχανισµούς Οργανωµένης
Διαπραγµάτευσης (ΜΟΔ) ή τις διατάξεις του Τίτλου III
για τις ρυθµιζόµενες αγορές.
Επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες διενεργούν συ-

ναλλαγές για ίδιο λογαριασµό κατά τρόπο οργανωµένο,
συχνά, συστηµατικά και σε σηµαντικό βαθµό, όταν εκτε-
λούν εντολές πελατών εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, λειτουργούν, σύµφωνα µε τον Τίτλο III του
Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014 (ΕΕ L 173/12.6.2014).
Με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 28 του Κανονι-

σµού (ΕΕ) 600/2014, όλες οι συναλλαγές χρηµατοπιστω-
τικών µέσων που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο ε-
δάφιο και οι οποίες δεν συνάπτονται σε πολυµερή συ-
στήµατα ή συστηµατικούς εσωτερικοποιητές, πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις σχετικές διατάξεις του Τίτλου III
του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014.

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζο-
νται:
α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρή-

σεις που ασκούν τις δραστηριότητες αντασφάλισης και
αντεκχώρησης του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), όταν ασκούν
τις δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται ο ανωτέρω
νόµος, 
β) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

αποκλειστικά στις µητρικές τους επιχειρήσεις, στις θυ-
γατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές επι-
χειρήσεις των µητρικών τους επιχειρήσεων, 
γ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτική υπηρεσία

περιστασιακά στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα αυτή
διέπεται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή α-
πό επαγγελµατικό κώδικα δεοντολογίας που δεν απαγο-
ρεύουν την παροχή της υπηρεσίας αυτής,
δ) στα πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές για ίδιο

λογαριασµό σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα ο-
ποία δεν είναι παράγωγα επί εµπορευµάτων ή δικαιώµα-
τα εκποµπής ή παράγωγα επί των δικαιωµάτων αυτών

και δεν παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες ή α-
σκούν άλλες επενδυτικές δραστηριότητες σε άλλα χρη-
µατοπιστωτικά µέσα πλην των παραγώγων επί εµπορευ-
µάτων ή των δικαιωµάτων εκποµπής ή των παραγώγων
επί των δικαιωµάτων αυτών, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά:
αα) είναι ειδικοί διαπραγµατευτές (market makers),
ββ) είναι µέλη ή συµµετέχουν σε ρυθµιζόµενη αγορά ή

σε ΠΜΔ, αφενός, ή έχουν άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση
σε τόπο διαπραγµάτευσης, αφετέρου, εξαιρουµένων
των µη χρηµατοοικονοµικών οντοτήτων που εκτελούν
σε τόπο διαπραγµάτευσης συναλλαγές οι οποίες είναι α-
ντικειµενικά µετρήσιµο ότι µειώνουν τους κινδύνους που
συνδέονται άµεσα µε την εµπορική δραστηριότητα ή τη
δραστηριότητα χρηµατοδότησης διαθεσίµων των εν λό-
γω µη χρηµατοοικονοµικών οντοτήτων ή των οµίλων
τους, 
γγ) εφαρµόζουν τεχνική κατάρτισης αλγοριθµικών συ-

ναλλαγών σε υψηλή συχνότητα ή
δδ) διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό όταν

εκτελούν εντολές πελατών.
Τα πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει των περιπτώσεων

α΄, θ΄ ή ι΄ δεν είναι υποχρεωµένα να συµµορφώνονται
µε τους όρους της παρούσας περίπτωσης για να ισχύει η
εξαίρεσή τους,
ε) στους διαχειριστές µε υποχρεώσεις συµµόρφωσης

βάσει της Η.Π. 54409/2632/27.12.2004 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
(Β΄ 1931) ή της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 275/
25.10.2003), οι οποίοι όταν διαπραγµατεύονται δικαιώ-
µατα εκποµπής δεν εκτελούν εντολές πελατών και δεν
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ούτε ασκούν επενδυ-
τικές δραστηριότητες πέραν του να διενεργούν συναλ-
λαγές για ίδιο λογαριασµό, µε την προϋπόθεση ότι τα
πρόσωπα αυτά δεν εφαρµόζουν κάποια τεχνική κατάρτι-
σης αλγοριθµικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα,
στ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρε-

σίες οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στη διαχείριση
συστηµάτων συµµετοχής των εργαζοµένων,
ζ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

που συνίστανται µόνο στη διαχείριση συστηµάτων συµ-
µετοχής των εργαζοµένων και στην παροχή επενδυτι-
κών υπηρεσιών αποκλειστικά στις µητρικές τους επιχει-
ρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες
θυγατρικές επιχειρήσεις των µητρικών τους επιχειρήσε-
ων,
η) στα µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών

Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και στους άλλους εθνικούς οργανι-
σµούς που επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες στην Ένω-
ση, στους λοιπούς δηµόσιους φορείς που διαχειρίζονται
το δηµόσιο χρέος ή παρεµβαίνουν στη διαχείρισή του
στην Ένωση και σε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργα-
νισµούς που έχουν συγκροτηθεί από δύο ή περισσότερα
κράτη - µέλη και οι οποίοι έχουν ως σκοπό να κινητοποι-
ούν χρηµατοδοτήσεις και να προσφέρουν χρηµατοοικο-
νοµική υποστήριξη προς όφελος των µελών τους που
πλήττονται ή απειλούνται από σοβαρά προβλήµατα χρη-
µατοδότησης,
θ) στους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και

στα ταµεία συντάξεων (pension funds), είτε υπόκεινται
σε συντονισµό σε επίπεδο Ένωσης είτε όχι, και στους
θεµατοφύλακες και διαχειριστές αυτών των οργανι-
σµών,
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ι) στα πρόσωπα:
αα) τα οποία διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαρια-

σµό, περιλαµβανοµένων των ειδικών διαπραγµατευτών,
σε παράγωγα επί εµπορευµάτων ή δικαιώµατα εκποµπής
ή παράγωγα επί των δικαιωµάτων αυτών, εξαιρουµένων
των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λο-
γαριασµό όταν εκτελούν εντολές πελατών, ή
ββ) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, πλην της

διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό, σε παρά-
γωγα επί εµπορευµάτων ή σε δικαιώµατα εκποµπής ή
παράγωγα αυτών, στους πελάτες ή τους προµηθευτές
της κύριας δραστηριότητάς τους, υπό τον όρο ότι:

- σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις χωριστά
και ως σύνολο αυτό αποτελεί παρεπόµενη δραστηριότη-
τα ως προς την κύρια δραστηριότητά τους, θεωρούµενη
σε επίπεδο οµίλου, και ότι η εν λόγω κύρια δραστηριότη-
τά τους δεν είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά
την έννοια του παρόντος νόµου ούτε η άσκηση τραπεζι-
κών δραστηριοτήτων βάσει του ν. 4261/2014 ή το να
δρουν ως ειδικοί διαπραγµατευτές για παράγωγα επί ε-
µπορευµάτων,

- τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρµόζουν κάποια τεχνική
κατάρτισης αλγοριθµικών συναλλαγών σε υψηλή συχνό-
τητα, 

- τα εν λόγω πρόσωπα κοινοποιούν σε ετήσια βάση
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι κάνουν χρήση της ε-
ξαίρεσης αυτής και, αν τους ζητηθεί, αναφέρουν στην Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη βάση πάνω στην οποία στη-
ρίζουν την πεποίθησή τους ότι η δραστηριότητά τους
στο πλαίσιο των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ είναι πα-
ρεπόµενη ως προς την κύρια δραστηριότητά τους,
ια) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συµβου-

λές κατά την άσκηση άλλης επαγγελµατικής δραστηριό-
τητας µη εµπίπτουσας στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος νόµου, µε την προϋπόθεση ότι δεν αµείβονται ειδι-
κά για την παροχή των συµβουλών αυτών,
ιβ) στους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς όπως

ορίζονται στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) κατά την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους βάσει των ανωτέρω, βάσει του Κανονισµού
(ΕΚ) 714/2009 (EE L 211/14.8.2009), βάσει του Κανονι-
σµού (ΕΚ) 715/2009 (ΕΕ L 211/14.8.2009) ή βάσει των
κωδικών των δικτύων ή κατευθυντήριων γραµµών που έ-
χουν εκδοθεί δυνάµει των εν λόγω Κανονισµών στα πρό-
σωπα που ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών για λογαρια-
σµό τους για να ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει των εν
λόγω νοµοθετικών πράξεων ή βάσει των κωδικών των δι-
κτύων ή των κατευθυντηρίων γραµµών που έχουν εκδο-
θεί δυνάµει των Κανονισµών αυτών και σε κάθε φορέα
διαχείρισης ή εκµετάλλευσης µηχανισµού εξισορρόπη-
σης ενέργειας ή δικτύου ή συστήµατος αγωγών για τη
διατήρηση ισορροπίας µεταξύ παροχής και κατανάλω-
σης ενέργειας, όταν ασκούν τα καθήκοντα αυτά.
Η εξαίρεση αυτή ισχύει για πρόσωπα τα οποία ασκούν

τις δραστηριότητες της παρούσας υποπερίπτωσης, µό-
νον όταν ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες ή παρέ-
χουν επενδυτικές υπηρεσίες σχετικές µε παράγωγα επί
εµπορευµάτων στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριο-
τήτων αυτών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όσον αφορά τη
λειτουργία µιας δευτερογενούς αγοράς, περιλαµβανο-
µένων των συστηµάτων για συναλλαγές επί χρηµατοπι-
στωτικών δικαιωµάτων µεταφοράς στη δευτερογενή α-
γορά,
ιγ) στα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (ΚΑΤ), µε την ε-

ξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 73 του Kανονισµού
(ΕΕ) 909/2014 (ΕΕ L 257/28.8.2014).

2. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τον παρόντα νό-
µο δεν εκτείνονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από
αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις που διενεργούνται από
δηµόσιους φορείς που χειρίζονται το δηµόσιο χρέος ή α-
πό µέλη του ΕΣΚΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, σύµφωνα µε τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και µε το πρωτόκολλο αριθ. 4
του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρι-
κών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ή κατά την άσκηση ισοδύναµων καθηκόντων δυνάµει ε-
θνικών διατάξεων. 

Άρθρο 4
Ορισµοί

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι εξής
ορισµοί:

1.α) «Επιχείρηση επενδύσεων»: κάθε νοµικό πρόσωπο
του οποίου η συνήθης επιχειρηµατική δραστηριότητα εί-
ναι η παροχή µίας ή περισσότερων επενδυτικών υπηρε-
σιών σε τρίτους ή και η άσκηση µίας ή περισσότερων ε-
πενδυτικών δραστηριοτήτων σε επαγγελµατική βάση.
Ως επιχείρηση επενδύσεων νοείται και κάθε φυσικό πρό-
σωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από άλλο
κράτος - µέλος, σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.
β) «Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρε-

σιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)»: η επιχείρηση επενδύσεων που έχει
συσταθεί ως ανώνυµη εταιρεία του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
144) και έχει λάβει σχετική άδεια λειτουργίας από την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. 

2. «Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες»: ο-
ποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του
Τµήµατος Α΄ του Παραρτήµατος Ι οι οποίες αφορούν ο-
ποιοδήποτε από τα µέσα που απαριθµούνται στο Τµήµα
Γ΄ του Παραρτήµατος Ι. 

3. «Παρεπόµενη υπηρεσία»: οποιαδήποτε από τις υπη-
ρεσίες που περιλαµβάνονται στο Τµήµα Β΄ του Παραρ-
τήµατος I.

4. «Επενδυτική συµβουλή»: η παροχή προσωπικών συ-
στάσεων σε πελάτη, είτε κατόπιν αίτησής του είτε µε
πρωτοβουλία της επιχείρησης επενδύσεων σχετικά µε
µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατο-
πιστωτικά µέσα.

5. «Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών»: η
διαµεσολάβηση στη σύναψη συµφωνιών αγοράς ή πώλη-
σης ενός ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων
για λογαριασµό πελατών και περιλαµβάνει τη σύναψη
συµφωνιών πώλησης χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκ-
δίδονται από επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυ-
µα κατά τη στιγµή της έκδοσής τους.

6. «Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό»: η
διαπραγµάτευση έναντι ιδίων κεφαλαίων, η οποία οδηγεί
στην κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρη-
µατοπιστωτικά µέσα.

7. «Ειδικός διαπραγµατευτής (market maker)»: πρόσω-
πο που δραστηριοποιείται στις χρηµατοπιστωτικές αγο-
ρές σε συνεχή βάση και αναλαµβάνει να διενεργεί συ-
ναλλαγές για ίδιο λογαριασµό αγοράζοντας και πωλώ-
ντας χρηµατοπιστωτικά µέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε
τιµές που έχει καθορίσει ο ίδιος.
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8. «Διαχείριση χαρτοφυλακίου»: η διαχείριση, µε εντο-
λή του πελάτη και υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας
για κάθε πελάτη, χαρτοφυλακίων που περιλαµβάνουν έ-
να ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

9. «Πελάτης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο ο-
ποίο µια επιχείρηση επενδύσεων παρέχει επενδυτικές ή
παρεπόµενες υπηρεσίες.

10. «Επαγγελµατίας πελάτης»: ο πελάτης που πληροί
τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

11. «Ιδιώτης πελάτης»: κάθε πελάτης που δεν είναι ε-
παγγελµατίας πελάτης.

12. «Αγορά ανάπτυξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων»:
ένας ΠΜΔ που έχει καταχωριστεί ως αγορά για την ανά-
πτυξη ΜµΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του παρόντος νό-
µου και το άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/65/EE.

13. «Μικροµεσαία επιχείρηση (ΜµΕ)»: για τους σκο-
πούς του παρόντος νόµου, µια εταιρεία που έχει µέση
κεφαλαιοποίηση µικρότερη από 200.000.000 ευρώ µε
βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία τε-
λευταία ηµερολογιακά έτη.

14. «Οριακή εντολή (limit order)»: εντολή αγοράς ή πώ-
λησης χρηµατοπιστωτικού µέσου σε συγκεκριµένη ορια-
κή ή καλύτερη τιµή και για συγκεκριµένη ποσότητα.

15. «Χρηµατοπιστωτικό µέσο»: τα µέσα που προσδιο-
ρίζονται στο Τµήµα Γ΄ του Παραρτήµατος Ι. 

16. «Συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ.6»: συµβό-
λαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελ-
λοντικής εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής
(swaps) και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου που
προβλέπεται στο Τµήµα Γ.6 του Παραρτήµατος Ι, η οποία
σχετίζεται µε άνθρακα ή πετρέλαιο υπό διαπραγµάτευση
σε ΜΟΔ και πρέπει να εκκαθαριστεί µε φυσική παράδο-
ση.

17. «Μέσα χρηµαταγοράς»: κατηγορίες µέσων που
συνήθως αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη
χρηµαταγορά, όπως τα έντοκα γραµµάτια, τα αποδεικτι-
κά κατάθεσης και τα εµπορικά γραµµάτια, εξαιρουµένων
των µέσων πληρωµής.

18. «Διαχειριστής αγοράς»: η ανώνυµη εταιρεία που
διευθύνει ή διαχειρίζεται ρυθµιζόµενη αγορά, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ως διαχειριστής α-
γοράς νοείται και κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που
µπορεί να είναι και η ίδια η ρυθµιζόµενη αγορά το οποίο
έχει λάβει σχετική άδεια από άλλο κράτος - µέλος, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

19. «Πολυµερές σύστηµα»: οποιοδήποτε σύστηµα ή
µηχανισµός στο οποίο πλείονα συµφέροντα τρίτων για
αγορά και πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων µπορούν
να αλληλεπιδρούν στο σύστηµα.

20. «Συστηµατικός εσωτερικοποιητής (systematic
internaliser)»: επιχείρηση επενδύσεων η οποία διενεργεί
συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό κατά τρόπο οργανωµέ-
νο, συχνά, συστηµατικά και σε σηµαντικό βαθµό, όταν ε-
κτελεί εντολές πελατών εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς,
ΠΜΔ ή ΜΟΔ, χωρίς να λειτουργεί πολυµερές σύστηµα.
O συχνός και συστηµατικός χαρακτήρας µετριέται µε
τον αριθµό των συναλλαγών στο χρηµατοπιστωτικό µέ-
σο που συνάπτονται από την επιχείρηση επενδύσεων ε-
κτός τόπου διαπραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό όταν
εκτελεί εντολές πελατών. O σηµαντικός βαθµός µετριέ-
ται είτε βάσει του µεγέθους των συναλλαγών που συνά-
πτονται εκτός τόπου διαπραγµάτευσης από την επιχεί-
ρηση επενδύσεων σε σχέση µε τις συνολικές συναλλα-
γές της επιχείρησης επενδύσεων σε συγκεκριµένο χρη-

µατοπιστωτικό µέσο είτε βάσει του µεγέθους των συ-
ναλλαγών που συνάπτονται εκτός τόπου διαπραγµάτευ-
σης από την επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση µε τις συ-
νολικές συναλλαγές στην Ένωση σε συγκεκριµένο χρη-
µατοπιστωτικό µέσο. Ο χαρακτηρισµός ως συστηµατικού
εσωτερικοποιητή ισχύει µόνο όταν πληρούνται και οι
δύο προϋποθέσεις, τόσο ο συχνός και συστηµατικός χα-
ρακτήρας, όσο και ο σηµαντικός βαθµός ή όταν µια επι-
χείρηση επενδύσεων επιλέγει να δραστηριοποιηθεί ως
συστηµατικός εσωτερικοποιητής.

21. «Ρυθµιζόµενη αγορά»: πολυµερές σύστηµα το ο-
ποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς και
το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειό-
νων συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση
χρηµατοπιστωτικών µέσων – εντός του συστήµατος και,
σύµφωνα µε τους κανόνες του οι οποίοι δεν παρέχουν
διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο που καταλήγει στη σύ-
ναψη σύµβασης σχετικής µε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα
οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση βάσει των
κανόνων ή των συστηµάτων του, και το οποίο έχει λάβει
άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά, σύµφωνα µε
τον τίτλο III του παρόντος νόµου ή της Οδηγίας
2014/65/EE. 

22.«Πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης» ή
«ΠΜΔ»: πολυµερές σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται επι-
χείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς και το οποίο
επιτρέπει την προσέγγιση πλειόνων συµφερόντων τρί-
των για την αγορά και την πώληση χρηµατοπιστωτικών
µέσων –εντός του συστήµατος και, σύµφωνα µε κανό-
νες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο
που καταλήγει στη σύναψη σύµβασης, σύµφωνα µε τον
τίτλο II του παρόντος νόµου ή της Οδηγίας 2014/65/EE.

23. «Μηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης» ή
«ΜΟΔ»: το πολυµερές σύστηµα, που δεν είναι ρυθµιζό-
µενη αγορά ή ΠΜΔ, στο οποίο πλείονα συµφέροντα τρί-
των για αγορά και πώληση οµολόγων, δοµηµένων χρη-
µατοοικονοµικών προϊόντων, δικαιωµάτων εκποµπής και
παράγωγων µέσων µπορεί να αλληλεπιδρούν στο εσω-
τερικό του κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύµ-
βασης, σύµφωνα µε τον τίτλο II του παρόντος νόµου ή
της Οδηγίας 2014/65/EE.

24. «Τόπος διαπραγµάτευσης»: ρυθµιζόµενη αγορά,
ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

25. «Ρευστή αγορά»: αγορά χρηµατοπιστωτικού µέ-
σου ή κατηγορίας χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπου υ-
πάρχουν έτοιµοι και πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές
σε συνεχή βάση, η οποία αξιολογείται βάσει των ακό-
λουθων κριτηρίων και λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη
δοµή αγοράς του συγκεκριµένου χρηµατοπιστωτικού µέ-
σου ή της συγκεκριµένης κατηγορίας χρηµατοπιστωτι-
κών µέσων:
α) µέση συχνότητα και µέσο µέγεθος των συναλλαγών

για ένα φάσµα συνθηκών αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη
τη φύση και τον κύκλο ζωής των προϊόντων εντός της
κατηγορίας των χρηµατοπιστωτικών µέσων,
β) αριθµός και είδος συµµετεχόντων στην αγορά, συ-

µπεριλαµβανοµένου του λόγου των συµµετεχόντων
στην αγορά προς τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που τελούν
υπό διαπραγµάτευση για συγκεκριµένο προϊόν,
γ) µέσο άνοιγµα τιµών όπου είναι διαθέσιµο.
26. «Αρµόδια αρχή»: η αρχή που ορίζεται, σύµφωνα µε

το άρθρο 67 του παρόντος νόµου ή η αρχή, σύµφωνα µε
το άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/65/EK κατά περίπτωση. 

27. «Πιστωτικό ίδρυµα»: το πιστωτικό ίδρυµα κατά την
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έννοια του σηµείου 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 575/2013 (EE L 176/27.6.2013). 

28. «Εταιρεία διαχείρισης Οργανισµών Συλλογικών Ε-
πενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)»: η εταιρεία δια-
χείρισης κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του
άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α΄250) και της περίπτωσης
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ (EE
L 302/17.11.2009).

29. «Συνδεδεµένος αντιπρόσωπος»: φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας υπό την πλήρη και άνευ
όρων ευθύνη µίας και µόνον επιχείρησης επενδύσεων
για λογαριασµό της οποίας ενεργεί, προωθεί τις επενδυ-
τικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες σε πελάτες ή δυνητι-
κούς πελάτες, λαµβάνει και διαβιβάζει οδηγίες ή εντο-
λές πελατών σχετικά µε επενδυτικές υπηρεσίες ή χρη-
µατοπιστωτικά µέσα, τοποθετεί χρηµατοπιστωτικά µέσα
ή παρέχει συµβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες
σχετικά µε τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα ή υπηρε-
σίες.

30. «Υποκατάστηµα»: τόπος επιχειρηµατικής δραστη-
ριότητας πλην της έδρας που αποτελεί τµήµα επιχείρη-
σης επενδύσεων, στερείται νοµικής προσωπικότητας και
παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή και δραστηριότητες,
ενδεχοµένως δε και παρεπόµενες δραστηριότητες για
τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει αδειοδοτηθεί.
Όλοι οι τόποι επιχειρηµατικής δραστηριότητας που συ-
γκροτούνται στην Ελλάδα από επιχείρηση επενδύσεων
µε την έδρα της σε άλλο κράτος - µέλος θεωρούνται ως
ένα και µόνο υποκατάστηµα.

31. «Ειδική συµµετοχή»: άµεση ή έµµεση συµµετοχή
σε επιχείρηση επενδύσεων που αντιπροσωπεύει το 10%
τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου,
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 9 και 10 του ν. 3556/2007
(Α΄91), λαµβανοµένων υπόψη των όρων για την άθροισή
τους που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5
του άρθρου 13 του ως άνω νόµου, ή που επιτρέπει την ά-
σκηση σηµαντικής επιρροής στη διαχείριση της επιχείρη-
σης επενδύσεων στην οποία υφίσταται η εν λόγω συµ-
µετοχή. 

32. «Μητρική επιχείρηση»: η µητρική επιχείρηση κατά
την έννοια της µητρικής επιχείρησης του άρθρου 32 του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 

33. «Θυγατρική επιχείρηση»: η θυγατρική επιχείρηση
κατά την έννοια θυγατρικής επιχείρησης του άρθρου 32
του ν. 4308/2014 περιλαµβανοµένης κάθε θυγατρικής
µίας θυγατρικής επιχείρησης της µητρικής επιχείρησης
που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.

34. «Όµιλος»: ο όµιλος κατά την έννοια του οµίλου
του Παραρτήµατος του ν. 4308/2014. 

35. «Στενοί δεσµοί»: κατάσταση στην οποία δύο ή πε-
ρισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µε:
α) σχέση συµµετοχής: δηλαδή κατοχή, άµεσα ή µέσω

ελέγχου, του 20% ή περισσότερο των δικαιωµάτων ψή-
φου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης,
β) «σχέση ελέγχου»: δηλαδή σχέση µεταξύ µητρικής

και θυγατρικής επιχείρησης, σε όλες τις περιπτώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ή παρόµοια σχέ-
ση µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου
και µίας επιχείρησης. Κάθε θυγατρική θυγατρικής επιχεί-
ρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της µητρικής επιχεί-
ρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών,
γ) δεσµό µε τον οποίο αµφότερα ή όλα τα πρόσωπα

αυτά συνδέονται µόνιµα µε ένα και το αυτό πρόσωπο µε
σχέση ελέγχου. 

36. «Όργανο διοίκησης»: το διοικητικό συµβούλιο ή
άλλο όργανο ή όργανα µιας επιχείρησης επενδύσεων, ε-
νός διαχειριστή αγοράς ή ενός παρόχου υπηρεσιών ανα-
φοράς δεδοµένων, που έχουν οριστεί, σύµφωνα µε την
κατά περίπτωση εθνική νοµοθεσία και που έχουν εξου-
σία καθορισµού της στρατηγικής, των στόχων και της
συνολικής κατεύθυνσης της οντότητας κατά περίπτωση
και επιβλέπουν και παρακολουθούν τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων αναφορικά µε τη διοίκησή της, περιλαµβα-
νοµένων των προσώπων που διευθύνουν πραγµατικά τις
δραστηριότητες της οντότητας, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου. 

37. «Διευθυντικά στελέχη»: τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν εκτελεστικές λειτουργίες µιας επιχείρησης ε-
πενδύσεων, ενός διαχειριστή αγοράς ή ενός παρόχου υ-
πηρεσιών αναφοράς δεδοµένων και τα οποία είναι υπεύ-
θυνα και υπόλογα απέναντι στο όργανο διοίκησης για
την καθηµερινή διαχείριση της οντότητας, συµπεριλαµ-
βανοµένης της εφαρµογής των πολιτικών σχετικά µε τη
διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες α-
πό την επιχείρηση και το προσωπικό της.

38. «Αντιστοιχισµένη συναλλαγή για ίδιο λογαρια-
σµό»: συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό κατά την οποία ο
φορέας διευκόλυνσης µεσολαβεί µεταξύ του αγοραστή
και του πωλητή της συναλλαγής κατά τρόπο που δεν τον
εκθέτει ποτέ σε κίνδυνο αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια ε-
κτέλεσης της συναλλαγής, µε αµφότερα τα µέρη της συ-
ναλλαγής να εκτελούνται ταυτόχρονα, και όπου η συ-
ναλλαγή ολοκληρώνεται σε τιµή κατά την οποία ο φορέ-
ας διευκόλυνσης δεν πραγµατοποιεί κανένα κέρδος ή
ζηµία, πέραν της προµήθειας, αµοιβής ή χρέωσης για τη
συναλλαγή που γνωστοποιείται προηγουµένως.

39. «Αλγοριθµικές συναλλαγές»: οι συναλλαγές σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπου ένας αλγόριθµος υπολο-
γιστή καθορίζει αυτόµατα επιµέρους παραµέτρους εντο-
λών, όπως π.χ. την απόφαση για την εισαγωγή της εντο-
λής, το χρόνο, την τιµή ή την ποσότητα της εντολής ή
τον τρόπο διαχείρισης της εντολής µετά την εισαγωγή
της, µε ελάχιστη ή καµία ανθρώπινη παρέµβαση και δεν
περιλαµβάνει συστήµατα που χρησιµοποιούνται µόνο
για τους σκοπούς της δροµολόγησης εντολών σε έναν ή
περισσότερους τόπους διαπραγµάτευσης ή για την επε-
ξεργασία εντολών που δεν καθορίζουν παραµέτρους για
την εκτέλεσή τους, ή για την επιβεβαίωση εντολών ή τη
µετασυναλλακτική επεξεργασία των συναλλαγών που ε-
κτελέστηκαν.

40. «Τεχνική κατάρτισης αλγοριθµικών συναλλαγών
σε υψηλή συχνότητα»: τεχνική κατάρτισης αλγοριθµι-
κών συναλλαγών που χαρακτηρίζεται από:
α) τη χρήση τεχνολογικής υποδοµής για την ελαχιστο-

ποίηση του χρόνου αδράνειας δικτύων ή άλλων συστη-
µάτων πληροφορικής, η οποία περιλαµβάνει τουλάχι-
στον µια από τις εξής διευκολύνσεις για την αλγοριθµική
εισαγωγή εντολών: συστέγαση συστηµάτων, φιλοξενία
συστηµάτων σε εγγύτητα (proximity hosting) ή άµεση η-
λεκτρονική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας
β) τον καθορισµό από το σύστηµα της απόφασης για

την εισαγωγή, την παραγωγή, τη δροµολόγηση ή την ε-
κτέλεση µιας εντολής χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, για
µεµονωµένες συναλλαγές ή εντολές, και
γ) υψηλά ηµερήσια επίπεδα µηνυµάτων τα οποία απο-

τελούν εντολές, προσφορές ή ακυρώσεις.
41. «Άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση»: µηχανισµός στο

πλαίσιο του οποίου ένα µέλος ή συµµετέχων ή πελάτης

5



ενός τόπου διαπραγµάτευσης επιτρέπει σε ένα πρόσω-
πο να χρησιµοποιεί τον κωδικό διαπραγµάτευσής του έ-
τσι ώστε το πρόσωπο αυτό να µπορεί να διαβιβάζει ηλε-
κτρονικά εντολές σχετικά µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέ-
σο απευθείας στον τόπο διαπραγµάτευσης και περιλαµ-
βάνει ρυθµίσεις όπου το εν λόγω πρόσωπο κάνει χρήση
της υποδοµής του µέλους ή του συµµετέχοντος ή του
πελάτη ή οποιουδήποτε συστήµατος σύνδεσης µε τον
τόπο διαπραγµάτευσης που παρέχεται από το µέλος ή
τον συµµετέχοντα ή τον πελάτη, για τη διαβίβαση εντο-
λών (άµεση πρόσβαση στην αγορά, direct market access)
και ρυθµίσεις όπου η υποδοµή αυτή δεν χρησιµοποιείται
από ένα πρόσωπο κατευθείαν (κατευθείαν πρόσβαση
στην αγορά, sponsored access).

42. «Πρακτική διασταυρούµενων πωλήσεων (cross-
selling practices)»: η προσφορά µιας επενδυτικής υπηρε-
σίας µαζί µε µια άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως µέρος πακέ-
του ή ως προϋπόθεση για την ίδια συµφωνία ή πακέτο.

43. «Δοµηµένη κατάθεση»: κατάθεση, όπως ορίζεται
στην περίπτωση 20 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4370/
2016 (Α΄ 37), πλήρως επιστρεπτέα κατά την ηµεροµηνία
λήξης, βάσει όρων υπό τους οποίους τόκοι ή άλλες απο-
δόσεις (premium) καταβάλλονται ή εκτίθενται σε κίνδυ-
νο, σύµφωνα µε έναν τύπο που περιλαµβάνει παράγο-
ντες όπως:
α) ένα δείκτη ή συνδυασµό δεικτών, εξαιρουµένων

των καταθέσεων µεταβλητού επιτοκίου των οποίων η α-
πόδοση συνδέεται άµεσα µε ένα δείκτη επιτοκίου όπως
ο Euribor ή ο Libor,
β) ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο ή συνδυασµό χρηµατο-

πιστωτικών µέσων,
γ) ένα εµπόρευµα ή συνδυασµό εµπορευµάτων ή άλ-

λων, υλικών ή µη υλικών, µη ανταλλάξιµων περιουσιακών
στοιχείων ή
δ) µια συναλλαγµατική ισοτιµία ή συνδυασµό συναλ-

λαγµατικών ισοτιµιών.
44. «Κινητές αξίες»: οι κατηγορίες κινητών αξιών που

επιδέχονται διαπραγµάτευσης στην κεφαλαιαγορά, ε-
ξαιρουµένων των µέσων πληρωµής, και ιδίως:
α) µετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναµοι µε µετοχές ε-

ταιρειών, προσωπικών εταιρειών και άλλων οντοτήτων,
καθώς και αποθετήρια έγγραφα για µετοχές,
β) οµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους,

καθώς και αποθετήρια έγγραφα για τέτοιες κινητές α-
ξίες,
γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωµα αγο-

ράς ή πώλησης παρόµοιων κινητών αξιών ή επιδεχόµενη
διακανονισµού µε ρευστά διαθέσιµα προσδιοριζόµενο
κατ’ αναφορά προς κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή
αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή µεγέθη.

45. «Αποθετήρια έγγραφα»: οι κινητές αξίες οι οποίες
επιδέχονται διαπραγµάτευση στην κεφαλαιαγορά και οι
οποίες αντιπροσωπεύουν κυριότητα επί των κινητών α-
ξιών αλλοδαπού εκδότη, ενώ µπορεί να εισαχθούν προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και η διαπραγ-
µάτευσή τους να γίνεται ανεξάρτητα από τις κινητές α-
ξίες του αλλοδαπού εκδότη.

46. «Διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια»: κεφά-
λαια των οποίων τουλάχιστον µία κατηγορία µεριδίων ή
µετοχών αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της ηµέρας σε τουλάχιστον έναν τόπο
διαπραγµάτευσης και µε τουλάχιστον έναν ειδικό δια-
πραγµατευτή που ενεργεί για να εξασφαλίσει ότι η αξία
των µεριδίων ή των µετοχών στον τόπο διαπραγµάτευ-

σης δεν αποκλίνει σηµαντικά από την καθαρή αξία ενερ-
γητικού τους και, κατά περίπτωση, από την ενδεικτική
καθαρή αξία ενεργητικού τους.

47. «Πιστοποιητικά»: τα πιστοποιητικά κατά την έννοια
του σηµείου 27 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 600/2014.

48. «Δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα»: τα δο-
µηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κατά την έννοια
του σηµείου 28 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 600/2014. 

49. «Παράγωγα»: τα παράγωγα κατά την έννοια του
σηµείου 29 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 600/2014.

50. «Παράγωγα επί εµπορευµάτων»: τα παράγωγα επί
εµπορευµάτων κατά την έννοια του σηµείου 30 της παρ.
1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014.

51. «Κεντρικός αντισυµβαλλόµενος (CCP)»: κεντρικός
αντισυµβαλλόµενος, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 (EE L 201/
27.7.2012).

52. «Eγκεκριµένος µηχανισµός δηµοσιοποίησης συ-
ναλλαγών» ή «Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.»: πρόσωπο το οποίο έχει
λάβει, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου και
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, άδεια παροχής της υπηρεσίας
δηµοσιοποίησης αναφορών συναλλαγών για λογαρια-
σµό επιχείρησης επενδύσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 20
και 21 του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014.

53. «Πάροχος ενοποιηµένου δελτίου συναλλαγών» ή
«Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.»: πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ, άδεια παροχής της υπηρεσίας συγκέντρω-
σης των αναφορών συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα που απαριθµούνται στα άρθρα 6, 7, 10, 12, 13, 20
και 21 του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014 από ρυθµιζόµενες
αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ και Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. και ενοποίησής
τους σε συνεχή ηλεκτρονική ροή δεδοµένων απευθείας
µετάδοσης, παρέχοντας δεδοµένα τιµών και όγκου ανά
χρηµατοπιστωτικό µέσο.

54. «Εγκεκριµένος µηχανισµός γνωστοποίησης συ-
ναλλαγών» ή «Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.»: πρόσωπο το οποίο έχει
λάβει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, άδεια παροχής της υπηρεσίας
γνωστοποίησης των λεπτοµερειών των συναλλαγών
στις αρµόδιες αρχές ή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Α-
ξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για λογαριασµό επιχείρησης
επενδύσεων.

55. «Κράτος - µέλος καταγωγής»:
α) στην περίπτωση επιχείρησης επενδύσεων:
αα) αν η επιχείρηση επενδύσεων είναι φυσικό πρόσω-

πο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά
της γραφεία,
ββ) αν η επιχείρηση επενδύσεων είναι νοµικό πρόσω-

πο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική
της έδρα,
γγ) αν η επιχείρηση επενδύσεων δεν έχει, βάσει της ε-

θνικής της νοµοθεσίας, καταστατική έδρα, το κράτος -
µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία,
β) στην περίπτωση ρυθµιζόµενης αγοράς, το κράτος-

µέλος στο οποίο είναι καταχωρισµένη η ρυθµιζόµενη α-
γορά ή, αν βάσει της νοµοθεσίας του εν λόγω κράτους-
µέλους αυτή δεν έχει καταστατική έδρα, το κράτος - µέ-
λος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ρυθ-
µιζόµενης αγοράς,
γ) στην περίπτωση Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή
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Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.:
αα) αν ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. εί-

ναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρί-
σκονται τα κεντρικά του γραφεία,
ββ) αν ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. εί-

ναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρί-
σκεται η καταστατική του έδρα,
γγ) αν ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.

δεν έχει, βάσει της εθνικής του νοµοθεσίας, καταστατική
έδρα, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρι-
κά του γραφεία. 

56. «Κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος,
διάφορο του κράτους µέλους καταγωγής, στο οποίο µια
επιχείρηση επενδύσεων έχει υποκατάστηµα ή παρέχει ε-
πενδυτικές υπηρεσίες ή ασκεί επενδυτικές δραστηριότη-
τες, ή το κράτος - µέλος στο οποίο ρυθµιζόµενη αγορά
παρέχει τους κατάλληλους µηχανισµούς για να διευκο-
λύνει την εξ αποστάσεως πρόσβαση µελών ή συµµετε-
χόντων εγκατεστηµένων σε αυτό το ίδιο κράτος - µέλος
στις διενεργούµενες στο σύστηµά της συναλλαγές.

57. «Επιχείρηση τρίτης χώρας»: µια επιχείρηση που θα
ήταν πιστωτικό ίδρυµα που θα παρείχε επενδυτικές υπη-
ρεσίες ή θα ασκούσε επενδυτικές δραστηριότητες, ή επι-
χείρηση επενδύσεων αν τα κεντρικά γραφεία της ή η κα-
ταστατική έδρα της βρίσκονταν εντός της Ένωσης.

58. «Ενεργειακό προϊόν χονδρικής»: τα ενεργειακά
προϊόντα χονδρικής όπως ορίζονται στο σηµείο 4 του
άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 (EE L 326/
8.12.2011).

59. «Παράγωγα επί γεωργικών προϊόντων»: οι συµβά-
σεις παραγώγων που σχετίζονται µε προϊόντα που πε-
ριέχονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτηµα I Μέρος I έως
ΧΧ και XXIV/1 του Κανονισµού (ΕΕ) 1308/2013 (EE L
347/20.12.2013).

60. «Εκδότης κρατικών/δηµόσιων τίτλων»: οποιοσδή-
ποτε από τους ακόλουθους φορείς εκδίδει χρεωστικούς
τίτλους:
α) η Ένωση, 
β) ένα κράτος - µέλος, συµπεριλαµβανοµένου κυβερ-

νητικού φορέα ή οργανισµού ή εταιρείας ειδικού σκοπού
του κράτους - µέλους,
γ) σε περίπτωση οµοσπονδιακού κράτους - µέλους, έ-

να από τα µέλη που συγκροτούν την οµοσπονδία,
δ) εταιρεία ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη - µέλη,
ε) ένα διεθνές χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συστήνε-

ται από δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη, σκοπός του ο-
ποίου είναι η κινητοποίηση χρηµατοδότησης και η παρο-
χή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας προς όφελος όσων µε-
λών του αντιµετωπίζουν ή απειλούνται µε σοβαρά προ-
βλήµατα χρηµατοδότησης, ή
στ) η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
61. «Κρατικός/δηµόσιος χρεωστικός τίτλος»: χρεωστι-

κός τίτλος που έχει εκδοθεί από εκδότη κρατικών/δηµό-
σιων τίτλων.

62. «Σταθερό µέσο»: κάθε µέσο το οποίο:
α) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει

πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη
αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να ανατρέχει σε αυ-
τές µελλοντικά, για το απαιτούµενο από τους σκοπούς
των πληροφοριών χρονικό διάστηµα, και
β) επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευ-

µένων πληροφοριών.
63. «Πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων»:

Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ..

64. Κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή «ΚΑΤ» : κεντρικό α-
ποθετήριο τίτλων όπως ορίζεται στο σηµείο 1 της παρ. 1
του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014. 

ΤΙΤΛΟΣ II
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Άρθρο 5
Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας

λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή η άσκηση επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων ως συνήθης επιχειρηµατική
δραστηριότητα σε επαγγελµατική βάση προϋποθέτει τη
χορήγηση προηγούµενης άδειας Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε το παρόν Κεφά-
λαιο. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια σε διαχειριστή αγοράς να
διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ, υπό την προϋπόθεση ότι
προηγουµένως εξακριβώνεται η συµµόρφωσή του προς
το παρόν Κεφάλαιο.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγγράφει σε µητρώο ό-
λες τις Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Το κοινό έχει πρόσβαση στο µητρώο
αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις υπη-
ρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις οποίες η Α.Ε.Π.Ε.Υ.
έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Το µητρώο επικαιροποιεί-
ται τακτικά. Κάθε άδεια λειτουργίας γνωστοποιείται
στην ΕΑΚΑΑ. 

4. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης
εταιρείας και έχουν τα κεντρικά τους γραφεία και την
καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Στην επωνυµία
τους προσδιορίζονται ως «Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών» και στο διακριτικό τους τίτλο
ως «Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

5. Το µετοχικό κεφάλαιο Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανέρχεται τουλά-
χιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ.
Το µετοχικό κεφάλαιο Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία προβαίνει

σε διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, σε αναδοχή
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπι-
στωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης ή σε λειτουρ-
γία ΠΜΔ ανέρχεται τουλάχιστον σε επτακόσιες τριάντα
χιλιάδες (730.000) ευρώ.
Το µετοχικό κεφάλαιο Α.Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει µία ή

περισσότερες από τις επενδυτικές υπηρεσίες και δρα-
στηριότητες των σηµείων 1, 2, 4 και 5 του Τµήµατος Α΄
του Παραρτήµατος Ι και δεν είναι αδειοδοτηµένη να πα-
ρέχει την παρεπόµενη υπηρεσία του σηµείου 1 του Τµή-
µατος Β΄ του Παραρτήµατος I και η οποία δεν επιτρέπε-
ται να κατέχει κεφάλαια ή τίτλους πελατών της και, για
το λόγο αυτόν, δεν µπορεί σε καµία χρονική στιγµή να
εµφανίζει οφειλές έναντι αυτών των πελατών, ανέρχε-
ται τουλάχιστον σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

6. Οι µετοχές της Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ονοµαστικές.
7. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφω-

να µε τις διατάξεις περί ανωνύµων εταιρειών, απαιτείται
να κατατεθεί προηγουµένως σε ειδικό λογαριασµό σε πι-
στωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα το µετοχι-
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κό της κεφάλαιο, καθώς και να έχει χορηγηθεί άδεια λει-
τουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το µετοχι-
κό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις µετρητοίς. Μερική κατα-
βολή αποκλείεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς µπορεί να µεταβάλλεται το ελάχιστο µετοχικό κεφά-
λαιο των Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Άδεια λειτουργίας µπορεί να χορη-
γείται και σε υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες εφόσον
έχουν ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε τα ανα-
φερόµενα στην παράγραφο 5 και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Τα ίδια κεφά-
λαια της Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν µπορεί να υπολείπονται του ε-
λάχιστου µετοχικού κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια λει-
τουργίας της. 

Άρθρο 6
Περιεχόµενο της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η άδεια λειτουργίας προσδιορίζει τις επενδυτικές υ-
πηρεσίες ή δραστηριότητες που επιτρέπεται να παρέχει
η Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Η άδεια λειτουργίας µπορεί να καλύπτει
και µία ή περισσότερες από τις παρεπόµενες υπηρεσίες
που απαριθµούνται στο Τµήµα Β΄ του Παραρτήµατος I.
Σε καµία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια µόνο για την
παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών.

2. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που ζητά τη χορήγηση άδειας για να επε-
κτείνει τις δραστηριότητές της σε πρόσθετες επενδυτι-
κές υπηρεσίες ή δραστηριότητες ή σε παρεπόµενες υπη-
ρεσίες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το χρόνο χορή-
γησης της αρχικής άδειας υποβάλλει αίτηση επέκτασης
της άδειας λειτουργίας της.

3. Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε όλη την Ένωση και ε-
πιτρέπει στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. να παρέχει τις υπηρεσίες και
να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει ά-
δεια σε όλη την Ένωση ασκώντας είτε το δικαίωµα εγκα-
τάστασης, µεταξύ άλλων και υποκαταστήµατος, είτε το
δικαίωµα της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών.

4. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν συσταθεί νοµίµως αναγρά-
φουν σε κάθε έντυπο, δηµοσίευση, ανακοίνωση, διαφή-
µιση, καθώς και στην ιστοσελίδα τους ότι εποπτεύονται
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον αριθµό
της άδειας λειτουργίας τους. 

Άρθρο 7
Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων 

χορήγησης άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί άδεια λει-
τουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. αν δεν έχει πεισθεί πλήρως ότι η αι-
τούσα επιχείρηση πληροί όλες τις απαιτήσεις βάσει των
διατάξεων του παρόντος νόµου.

2. Η αιτούσα επιχείρηση παρέχει όλες τις πληροφο-
ρίες, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος δραστηριο-
τήτων, το οποίο καθορίζει µεταξύ άλλων τα είδη των
σκοπούµενων δραστηριοτήτων και την οργανωτική διάρ-
θρωση της επιχείρησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για να
µπορέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να πεισθεί ότι η ε-
πιχείρηση έχει θεσπίσει, κατά τη στιγµή της αρχικής α-
δειοδότησης, όλες τις αναγκαίες ρυθµίσεις για να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το παρόν κε-
φάλαιο.

3. Η αιτούσα επιχείρηση ενηµερώνεται, µέσα σε έξι (6)

µήνες από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορή-
γηση ή µη της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Άρθρο 8
Ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλεί την
άδεια λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., εν όλω ή ως προς ορισµέ-
νες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ή παρε-
πόµενες υπηρεσίες αν η Α.Ε.Π.Ε.Υ.:
α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός δώ-

δεκα (12) µηνών, παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή δεν έχει
παράσχει επενδυτικές υπηρεσίες ούτε έχει ασκήσει ε-
πενδυτική δραστηριότητα κατά τους προηγούµενους έξι
(6) µήνες, 
β) έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε οποιον-

δήποτε άλλο παράτυπο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της

χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, όπως για παράδειγµα
τη συµµόρφωση µε τους όρους που προβλέπει ο Κανονι-
σµός (ΕΕ) 575/2013,
δ) έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες πα-

ραβάσεις των διατάξεων σχετικά µε τη λειτουργία των
Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίες θεσπίζονται βάσει του παρόντος
νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014, και κάθε άλλης
διάταξης της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
Κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας γνωστοποιείται

στην ΕΑΚΑΑ.
2. Πριν ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας, η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. τις ελλεί-
ψεις ή παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, 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 (10) ηµέρες
από την παραπάνω γνωστοποίηση, µέσα στην οποία η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις της και να
λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα µέτρα
για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπει-
ών τους. Μετά την πάροδο της προθεσµίας και αφού λά-
βει υπόψη της τις θέσεις της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αξιολογήσει
τα µέτρα που έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς α-
ποφασίζει οριστικά. 

Άρθρο 9
Όργανο διοίκησης

(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της ά-
δειας, σύµφωνα µε το άρθρο 5, εξασφαλίζει ότι οι
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα όργανα διοίκησής τους συµµορφώνο-
νται µε τα άρθρα 80 και 83 του ν. 4261/2014.

2. Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την ά-
δεια, σύµφωνα µε το άρθρο 5, µπορεί να επιτρέπει στα
µέλη του οργάνου διοίκησης να κατέχουν µία επιπλέον
µη εκτελεστική διοικητική θέση από ό,τι επιτρέπεται δυ-
νάµει της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014. Η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει σε τακτική βάση την
ΕΑΚΑΑ σχετικά µε τις άδειες αυτές. 

3. Το διοικητικό συµβούλιο µιας Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσδιορί-
ζει, επιβλέπει και έχει την ευθύνη όσον αφορά την εφαρ-
µογή των ρυθµίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν
την αποτελεσµατική και συνετή διαχείριση της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., περιλαµβανοµένων του διαχωρισµού των κα-
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θηκόντων εντός της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και της πρόληψης συ-
γκρούσεων συµφερόντων, µε τρόπο που προωθεί την α-
κεραιότητα της αγοράς και το συµφέρον των πελατών
της.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που επιβάλλει η

παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4261/2014, οι ρυθµίσεις αυ-
τές διασφαλίζουν επίσης ότι το διοικητικό συµβούλιο
προσδιορίζει, εγκρίνει και επιβλέπει:
α) την οργάνωση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή επεν-

δυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστη-
ριοτήτων και την παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών, συ-
µπεριλαµβανοµένων των ικανοτήτων, των γνώσεων και
της εξειδίκευσης που απαιτούνται για το προσωπικό,
τους πόρους, τις διαδικασίες και τις ρυθµίσεις για την
παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την
Α.Ε.Π.Ε.Υ., λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίµακα
και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της και ό-
λες τις απαιτήσεις µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνε-
ται η Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
β) µια πολιτική ως προς τις υπηρεσίες, τις δραστηριό-

τητες, τα προϊόντα και τις λειτουργίες που προσφέρο-
νται ή παρέχονται, σύµφωνα µε το ανεκτό για την
Α.Ε.Π.Ε.Υ. επίπεδο κινδύνου και τα χαρακτηριστικά και
τις ανάγκες των πελατών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς τους ο-
ποίους θα προσφέρονται ή θα παρέχονται, συµπεριλαµ-
βανοµένης της διεξαγωγής κατάλληλων προσοµοιώσε-
ων ακραίων καταστάσεων (stress tests), όπου απαιτείται,
γ) µια πολιτική αµοιβών των προσώπων που εµπλέκο-

νται στην παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες, µε
στόχο την ενθάρρυνση της υπεύθυνης επιχειρηµατικής
συµπεριφοράς και της δίκαιης µεταχείρισης των πελα-
τών, καθώς και την αποφυγή των συγκρούσεων συµφε-
ρόντων στις σχέσεις µε τους πελάτες.
Το διοικητικό συµβούλιο παρακολουθεί και ανά περιό-

δους αξιολογεί την επάρκεια και την υλοποίηση των
στρατηγικών στόχων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. όσον αφορά την πα-
ροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών
δραστηριοτήτων και την παροχή παρεπόµενων υπηρε-
σιών, την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων διακυβέρ-
νησης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την επάρκεια των πολιτικών
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, και
προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιµετώ-
πιση τυχόν ελλείψεων.
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν επαρκή

πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαι-
τούνται για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της διοίκησης.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνείται να χορηγήσει
άδεια λειτουργίας αν δεν έχει πεισθεί ότι τα µέλη του
οργάνου διοίκησης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτουν επαρκώς
καλή φήµη, επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία
και αφιερώνουν ικανό χρόνο στην άσκηση των καθηκό-
ντων τους στην Α.Ε.Π.Ε.Υ., ή εάν υπάρχουν αντικειµενι-
κοί και εξακριβώσιµοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί
ότι το όργανο διοίκησης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδέχεται να α-
ποτελεί απειλή για την αποτελεσµατική, ορθή και συνετή
διαχείρισή της και την επαρκή µέριµνα για τα συµφέρο-
ντα των πελατών της και την ακεραιότητα της αγοράς.

5. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς όλα τα µέλη του οργάνου διοίκησής της και κάθε
µεταβολή στη σύνθεσή του και της παρέχει όλες τις πλη-
ροφορίες που είναι αναγκαίες για να εκτιµήσει εάν η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2
και 3.

6. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον δύο
(2) πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρά-
φου 1 και διευθύνουν πραγµατικά την επιχειρηµατική
δραστηριότητά της. Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να
διαθέτουν το πιστοποιητικό καταλληλόλητας που προ-
βλέπεται στην περιπτώσεων γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
93. 

Άρθρο 10
Μέτοχοι µε ειδική συµµετοχή

(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί άδεια για
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων από Α.Ε.Π.Ε.Υ. εάν δεν έχει
πληροφορηθεί την ταυτότητα των άµεσων ή έµµεσων
µετόχων µε ειδική συµµετοχή, φυσικών ή νοµικών προ-
σώπων, καθώς και το ύψος των εν λόγω ειδικών συµµε-
τοχών.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί άδεια εφόσον,

λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η
ορθή και συνετή διαχείριση της Α.Ε.Π.Ε.Υ., δεν έχει πει-
σθεί για την καταλληλότητα των µετόχων που κατέχουν
ειδικές συµµετοχές.
Εάν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ.

και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια µόνο εάν οι δεσµοί
αυτοί δεν εµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των
εποπτικών καθηκόντων της.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί άδεια αν οι
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης
χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, µε τα οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει στενούς δε-
σµούς, ή οι δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρ-
µογή τους, εµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των
εποπτικών της καθηκόντων.

3. Αν η επιρροή των προσώπων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 είναι πιθανό να αποβεί
σε βάρος της ορθής και συνετής διαχείρισης της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει κατάλ-
ληλα µέτρα για να τερµατιστεί η εν λόγω κατάσταση.
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν την επιβολή των κυρώ-

σεων του άρθρου 69 κατά των µελών του οργάνου διοί-
κησης και των διευθυντικών στελεχών ή την αναστολή
της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν α-
πό µετοχές που κατέχουν οι εν λόγω µέτοχοι.

Άρθρο 11
Κοινοποίηση σκοπούµενης απόκτησης 

ειδικής συµµετοχής
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο («υποψήφιος απο-
κτών»), το οποίο µεµονωµένα ή µαζί µε άλλα πρόσωπα
έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει άµεσα ή έµµεσα, ειδι-
κή συµµετοχή σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., είτε να αυξήσει περαιτέρω,
άµεσα ή έµµεσα, την ειδική αυτή συµµετοχή σε
Α.Ε.Π.Ε.Υ., µε αποτέλεσµα η αναλογία των δικαιωµάτων
ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει
ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, του 1/3 ή
του 50% ή µε αποτέλεσµα η Α.Ε.Π.Ε.Υ. να καταστεί θυ-
γατρική του επιχείρηση («σκοπούµενη απόκτηση συµµε-
τοχής»), απευθύνει προηγουµένως έγγραφη κοινοποίη-
ση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε την
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Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική
συµµετοχή είτε να την αυξήσει, προσδιορίζοντας το ύ-
ψος της σκοπούµενης συµµετοχής και παρέχοντας τις
σχετικές πληροφορίες κατά τα αναφερόµενα στην παρά-
γραφο 5 του άρθρου 13.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε

να παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετο-
χή σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., απευθύνει προηγουµένως γραπτή κοι-
νοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσδιορίζο-
ντας το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής του. Το πρό-
σωπο αυτό ενηµερώνει επίσης την Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς για την απόφασή του να µειώσει την ειδική συµ-
µετοχή του, µε αποτέλεσµα η αναλογία των δικαιωµά-
των ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να
µειωθεί σε λιγότερο από το 20%, 1/3 ή 50% ή µε αποτέ-
λεσµα η Α.Ε.Π.Ε.Υ. να παύσει να είναι θυγατρική του.
Όταν αξιολογεί αν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής

συµµετοχής του άρθρου 10 και του παρόντος άρθρου, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν λαµβάνει υπόψη τα δικαι-
ώµατα ψήφου ή τις µετοχές που κατέχουν επιχειρήσεις
επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα ως αποτέλεσµα ανα-
δοχής ή τοποθέτησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέ-
σµευση ανάληψης, σύµφωνα µε το σηµείο 6 του Τµήµα-
τος Α΄ του Παραρτήµατος I, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω
δικαιώµατα αφενός µεν δεν ασκούνται ούτε χρησιµοποι-
ούνται κατ’ άλλον τρόπο µε σκοπό την παρέµβαση στη
διοίκηση του εκδότη, αφετέρου δε µεταβιβάζονται εντός
ενός έτους από την απόκτηση.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η αρµόδια εποπτική
αρχή άλλου κράτους - µέλους, κατά την αξιολόγηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 («αξιο-
λόγηση»), διαβουλεύονται εκτενώς µεταξύ τους, αν ο υ-
ποψήφιος αποκτών είναι:
α) πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ε-

πιχείρηση, επιχείρηση επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρι-
σης ΟΣΕΚΑ, µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέ-
λος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο επι-
διώκεται η απόκτηση συµµετοχής,
β) µητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλι-

στικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, επιχείρησης ε-
πενδύσεων ή εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος ή σε διαφορετικό
κλάδο από αυτόν στον οποίο επιδιώκεται η απόκτηση
συµµετοχής, 
γ) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ί-

δρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, επι-
χείρηση επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε
άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος, ή σε διαφο-
ρετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο επιδιώκεται η από-
κτηση συµµετοχής.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλά-

δος, κατά την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 13 («αξιολόγηση»), διαβουλεύονται
εκτενώς µεταξύ τους, αν ο υποψήφιος αποκτών είναι:
α) πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ε-

πιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα,
β) µητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλι-

στικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που εδρεύει στην
Ελλάδα,
γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντα-
σφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα. 
Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη κα-

θυστέρηση, εκατέρωθεν, κάθε πληροφορία που είναι α-

παραίτητη ή έχει σηµασία για την αξιολόγηση της από-
κτησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν,

κατόπιν αιτήµατος, κάθε σχετική πληροφορία και γνω-
στοποιούν, µε δική τους πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστι-
κής σηµασίας πληροφορίες. Στην απόφαση της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., για την οποία επιδιώκεται η απόκτηση
συµµετοχής, επισηµαίνονται τυχόν απόψεις ή επιφυλά-
ξεις τις οποίες εξέφρασε η αρµόδια αρχή του άλλου
κράτους - µέλους ή της Τράπεζας της Ελλάδος κατά πε-
ρίπτωση, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του
υποψήφιου αποκτώντος.

3. Αν Α.Ε.Π.Ε.Υ. λάβει γνώση οποιασδήποτε απόκτη-
σης ή εκχώρησης συµµετοχών στο κεφάλαιό της µε την
οποία οι συµµετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή κατέρχο-
νται των ορίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1, ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά.
Έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστο-

ποιούν επίσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ονόµα-
τα των µετόχων που κατέχουν ειδικές συµµετοχές και
τα ποσοστά αυτών των συµµετοχών όπως προκύπτουν,
για παράδειγµα από τις πληροφορίες που ανακοινώνο-
νται στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των µετόχων ή
προκειµένου για Α.Ε.Π.Ε.Υ. των οποίων οι µετοχές είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγο-
ρά – από τις δηµοσιοποιήσεις σηµαντικών συµµετοχών
των µετόχων τους.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει µέτρα, παρό-
µοια µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
10, κατά των προσώπων που δε συµµορφώνονται µε την
υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης σε περίπτωση
απόκτησης ή αύξησης ειδικής συµµετοχής. Σε περίπτω-
ση απόκτησης συµµετοχής παρά την αντίθεση της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις
του άρθρου 69 που µπορεί να επιβληθούν, είναι άκυρη η
άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από
αυτές τις µετοχές.

Άρθρο 12
Περίοδος αξιολόγησης

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αµέσως και σε κάθε πε-
ρίπτωση εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παρα-
λαβή της κοινοποίησης που απαιτείται, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11, καθώς
και σε περίπτωση ενδεχόµενης µεταγενέστερης παρα-
λαβής των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί εγγράφως
στον υποψήφιο αποκτώντα ότι τις παρέλαβε.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξιολόγηση

εντός προθεσµίας εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλα-
βής της κοινοποίησης και όλων των εγγράφων που προ-
βλέπεται να επισυνάπτονται στην κοινοποίηση, σύµφω-
να µε την παράγραφο 5 του άρθρου 13 («περίοδος αξιο-
λόγησης»).
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει τον υποψή-

φιο αποκτώντα, κατά την επιβεβαίωση της παραλαβής,
για την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί εν ανάγκη κατά
την περίοδο αξιολόγησης και όχι µετά την πεντηκοστή
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(50ή) εργάσιµη ηµέρα της περιόδου αυτής, να ζητήσει
περαιτέρω πληροφορίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης. Το αίτηµα υποβάλλεται εγγράφως και
προσδιορίζει τα αναγκαία συµπληρωµατικά πληροφορια-
κά στοιχεία.
Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας

κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε τις
πληροφορίες και της ηµεροµηνίας παραλαβής της απά-
ντησης του υποψήφιου αποκτώντος διακόπτεται η περίο-
δος αξιολόγησης. Η διακοπή δεν υπερβαίνει τις είκοσι
(20) εργάσιµες ηµέρες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί να υποβάλει περαιτέρω αιτήµατα για τη συµπλή-
ρωση ή την αποσαφήνιση των πληροφοριών, τούτο όµως
δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται διακοπή της περιόδου
αξιολόγησης.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παρατείνει
τη διακοπή στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2 έως
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, αν ο υποψήφιος απο-
κτών είναι ένα από τα ακόλουθα:
α) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο

ή που υπόκειται σε ρυθµιστικό πλαίσιο εκτός της Ένω-
σης,
β) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο σε επο-

πτεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή
των νόµων 4099/2012, 4364/2016 ή 4261/2014 ή των Ο-
δηγιών 2014/65/ΕΕ, 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ (EE L
335/17.12.2009) ή 2013/36/ΕΕ.

4. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µόλις ολοκληρώσει
την αξιολόγησή της, αποφασίσει να αντιταχθεί στη σκο-
πούµενη απόκτηση συµµετοχής, ενηµερώνει εγγράφως
τον υποψήφιο αποκτώντα εντός δύο (2) εργάσιµων ηµε-
ρών και χωρίς να υπερβαίνει την περίοδο αξιολόγησης,
εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης αυτής. Η δέου-
σα αιτιολόγηση της απόφασης µπορεί να δηµοσιοποιεί-
ται κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου αποκτώντος. 

5. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αντιταχθεί εγ-
γράφως στη σκοπούµενη απόκτηση συµµετοχής εντός
της περιόδου αξιολόγησης, η προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ορίζει µέγι-
στη προθεσµία για την ολοκλήρωση της σκοπούµενης α-
πόκτησης συµµετοχής και να παρατείνει την προθεσµία
αυτή, οσάκις ενδείκνυται.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση

(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 και των πλη-
ροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 12, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου να
διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση της
Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία επιδιώκεται η απόκτηση συµµετο-
χής και λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή
του υποψήφιου αποκτώντος στην Α.Ε.Π.Ε.Υ., αξιολογεί
την καταλληλότητα του υποψήφιου αποκτώντος και την
ορθότητα της σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής από
χρηµατοοικονοµική άποψη, µε βάση όλα τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) τη φήµη του υποψήφιου αποκτώντος,
β) τη φήµη και την πείρα κάθε προσώπου το οποίο θα

διευθύνει τις δραστηριότητες της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως αποτέ-
λεσµα της σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής,

γ) την οικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αποκτώ-
ντος, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που α-
σκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκηθούν από την
Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία επιδιώκεται η απόκτηση συµµετο-
χής,
δ) την ικανότητα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. να ανταποκρίνεται και

να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προλη-
πτικής εποπτείας του παρόντος νόµου, καθώς και σχετι-
κών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, συµπεριλαµ-
βανοµένων των διατάξεων των νόµων 4261/2014 και
3455/2006 ιδίως όσον αφορά το κατά πόσο ο όµιλος του
οποίου θα καταστεί µέλος διαθέτει τέτοια δοµή που κα-
θιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας,
την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των αρµοδίων αρχών και τον προσδιορισµό της κατανο-
µής των αρµοδιοτήτων µεταξύ των αρµοδίων αρχών,
ε) το κατά πόσο υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε

σχέση µε τη σκοπούµενη απόκτηση συµµετοχής, δια-
πράττεται, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπρα-
χθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριό-
τητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 2 του ν. 3691/2008 (Α΄166), ή ότι η σκοπούµε-
νη απόκτηση συµµετοχής θα µπορούσε να αυξήσει αυ-
τόν τον κίνδυνο.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αντιταχθεί
στη σκοπούµενη απόκτηση συµµετοχής µόνο εφόσον υ-
πάρχουν βάσιµοι λόγοι για αυτό, µε βάση τα κριτήρια της
παραγράφου 1 ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν
από τον υποψήφιο αποκτώντα δεν είναι πλήρεις. 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλλει εκ των
προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της συµµετοχής
που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε εξετάζει τη σκοπούµενη
απόκτηση συµµετοχής από πλευράς οικονοµικών ανα-
γκών της αγοράς.

4. Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 1, 2
και 3 του άρθρου 12, αν κοινοποιηθούν δύο ή περισσότε-
ρες προθέσεις για απόκτηση ή αύξηση ειδικών συµµετο-
χών στην ίδια Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς α-
ντιµετωπίζει όλους τους υποψήφιους αποκτώντες αµε-
ρόληπτα.

5. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθο-
ρίζονται οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που πρέ-
πει να υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα
πρόσωπα που προτίθενται να αποκτήσουν ειδική συµµε-
τοχή σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τη διενέργεια της αξιολόγησής
τους. Οι απαιτούµενες πληροφορίες είναι ανάλογες και
προσαρµοσµένες στη φύση του υποψήφιου αποκτώντος
και της σκοπούµενης απόκτησης συµµετοχής και δεν δύ-
νανται να απαιτηθούν πληροφορίες που δεν είναι σχετι-
κές µε την προληπτική αξιολόγηση.

Άρθρο 14
Συµµετοχή σε εγκεκριµένο σύστηµα αποζηµίωσης 

των επενδυτών
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά περίπτωση, εξακριβώνει ότι κάθε οντότητα που ζη-
τά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή κάθε πι-
στωτικό ίδρυµα που προτίθεται να παρέχει επενδυτικές
υπηρεσίες, συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που υπέ-
χει, κατά το χρόνο της αδειοδότησης, βάσει του ν. 2533/
1997 (Α΄228) ή του ν. 4370/2016, αντίστοιχα. 
Η υποχρέωση συµµόρφωσης εκπληρώνεται σε σχέση
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µε δοµηµένες καταθέσεις, όταν η δοµηµένη κατάθεση
εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα που είναι µέλος συστή-
µατος εγγύησης καταθέσεων το οποίο είναι αναγνωρι-
σµένο βάσει του ν. 4370/2016. 

Άρθρο 15
Αρχικό κεφάλαιο

(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουρ-
γίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. µόνον εφόσον η αιτούσα εταιρεία έχει ε-
παρκές αρχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, λαµβανοµένης υπόψη
της φύσης της σχετικής επενδυτικής υπηρεσίας ή δρα-
στηριότητας. 

Άρθρο 16
Οργανωτικές απαιτήσεις

(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. συµµορφώνονται µε τις οργανωτικές
απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 10
και στο άρθρο 17.

2. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφαρµόζει κατάλληλες πολιτικές και
διαδικασίες για να διασφαλίζεται επαρκώς η συµµόρφω-
σή της, περιλαµβανοµένων των διευθυντικών στελεχών,
υπαλλήλων και συνδεδεµένων αντιπροσώπων της, µε τις
υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος νόµου, κα-
θώς και κατάλληλους κανόνες για τις προσωπικές συ-
ναλλαγές των προσώπων αυτών. 

3. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταρτίζει και εφαρµόζει αποτελεσµα-
τικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις ώστε να
λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα, προκειµένου να µην ε-
πηρεάζονται αρνητικά τα συµφέροντα των πελατών της
λόγω συγκρούσεων συµφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 23. 
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δηµιουργεί χρηµατοπιστωτικά µέσα

προς πώληση σε πελάτες, διαθέτει, χρησιµοποιεί και ε-
πανεξετάζει διαδικασία για την έγκριση κάθε χρηµατοπι-
στωτικού µέσου και των σηµαντικών προσαρµογών σε υ-
φιστάµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα, πριν από την προώ-
θησή τους στην αγορά ή τη διανοµή τους σε πελάτες. 
Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων προσδιορίζει µια συ-

γκεκριµένη αγορά-στόχο τελικών πελατών, εντός της α-
ντίστοιχης κατηγορίας πελατών για κάθε χρηµατοπιστω-
τικό µέσο, και διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι που σχετί-
ζονται µε αυτήν την προσδιορισµένη αγορά-στόχο αξιο-
λογούνται και ότι η σκοπούµενη στρατηγική διανοµής εί-
ναι συνεπής µε αυτήν την αγορά-στόχο. 
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. επανεξετάζει, επίσης, σε τακτική βάση,

τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που προσφέρει ή προωθεί ε-
µπορικά, λαµβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός που θα µπο-
ρούσε να επηρεάσει ουσιωδώς το δυνητικό κίνδυνο για
την προσδιορισµένη αγορά-στόχο, προκειµένου να αξιο-
λογεί, τουλάχιστον, κατά πόσο το χρηµατοπιστωτικό µέ-
σο παραµένει συνεπές µε τις ανάγκες της προσδιορισµέ-
νης αγοράς-στόχου και κατά πόσο η σκοπούµενη στρα-
τηγική διανοµής συνεχίζει να είναι κατάλληλη.  
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δηµιουργεί χρηµατοπιστωτικά µέσα

διαθέτει στους διανοµείς όλες τις κατάλληλες πληροφο-
ρίες σχετικά µε το χρηµατοπιστωτικό µέσο και τη διαδι-
κασία έγκρισής του, στις οποίες περιλαµβάνεται και η
προσδιορισµένη αγορά-στόχος του χρηµατοπιστωτικού
µέσου. 

Αν µια Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει ή συνιστά χρηµατοπιστω-
τικά µέσα που δεν δηµιουργεί η ίδια, διαθέτει τις κατάλ-
ληλες ρυθµίσεις ώστε να λαµβάνει τις πληροφορίες, οι
οποίες αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο και να κατανοεί
τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισµένη αγορά-στόχο
για κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο. 
Οι πολιτικές, διαδικασίες και ρυθµίσεις που αναφέρο-

νται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν µε την επιφύλα-
ξη των λοιπών υποχρεώσεων που καθιερώνονται, σύµ-
φωνα µε τον παρόντα νόµο και τον Κανονισµό (ΕΕ)
600/2014, περιλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται
µε την πληροφόρηση, την καταλληλότητα ή συµβατότη-
τα, τον εντοπισµό και τη διαχείριση καταστάσεων σύ-
γκρουσης συµφερόντων, καθώς και µε τις αντιπαροχές. 

4. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τη
διασφάλιση της συνεχούς και κανονικής εκτέλεσης των
επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και χρησι-
µοποιεί για το σκοπό αυτόν κατάλληλα και ανάλογα συ-
στήµατα, µέσα και διαδικασίες. 

5. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζει ότι, όταν αναθέτει σε τρί-
τους την εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών ουσιώ-
δους σηµασίας για την παροχή συνεχούς και ικανοποιη-
τικής υπηρεσίας στους πελάτες, καθώς και την άσκηση
των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε συνεχή και ικανο-
ποιητική βάση, λαµβάνονται εύλογα µέτρα για την απο-
φυγή αδικαιολόγητης ανάληψης πρόσθετου λειτουργι-
κού κινδύνου. Η ανάθεση σε τρίτους σηµαντικών επιχει-
ρησιακών λειτουργιών πρέπει να γίνεται µε τρόπο που
να µην παραβλάπτει ουσιωδώς την ποιότητα του εσωτε-
ρικού της ελέγχου ούτε τη δυνατότητα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς να εποπτεύει τη συµµόρφωση της
Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε όλες τις υποχρεώσεις της. 
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτει κατάλληλες (sound) διοικητικές

και λογιστικές διαδικασίες, µηχανισµούς εσωτερικού ε-
λέγχου, αποτελεσµατικές διαδικασίες αξιολόγησης των
κινδύνων και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ελέγχου
και ασφάλειας των συστηµάτων ηλεκτρονικής επεξερ-
γασίας δεδοµένων. 
Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς να απαιτεί να έχει πρόσβαση στις επι-
κοινωνίες, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τον Κανο-
νισµό (ΕΕ) 600/2014, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτει ισχυρούς µη-
χανισµούς ασφαλείας για τη διασφάλιση και την εξακρί-
βωση της γνησιότητας των µέσων διαβίβασης των πλη-
ροφοριών, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστρο-
φής των δεδοµένων και πρόσβασης χωρίς άδεια και την
αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών, ώστε να τη-
ρείται σε διαρκή βάση η εµπιστευτικότητα των δεδοµέ-
νων.

6. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. µεριµνά ώστε να καταγράφονται όλες
οι υπηρεσίες που παρέχει και οι δραστηριότητες και συ-
ναλλαγές που εκτελεί, κατά τρόπο που να επιτρέπει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί τις εποπτικές
της αρµοδιότητες και να προβαίνει σε ενέργειες για τη
διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων, σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο, τον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014, το
ν. 4443/2016 (Α΄232) και τον Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014
(EE L 176/12.6.2014) και ιδίως να διασφαλίζει τη συµ-
µόρφωση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε όλες τις υποχρεώσεις της,
περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων έναντι των πελα-
τών ή των δυνητικών πελατών και της ακεραιότητας της
αγοράς. 

7. Τα αρχεία περιλαµβάνουν τις τηλεφωνικές συνδια-
λέξεις ή τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που σχετίζονται,
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τουλάχιστον, µε συναλλαγές που έχουν συναφθεί κατά
τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό και µε
την παροχή υπηρεσιών κατ’ εντολή πελατών, οι οποίες
συνδέονται µε τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση των ε-
ντολών πελατών. 
Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και ηλεκτρονικές επικοι-

νωνίες περιλαµβάνουν, επίσης, εκείνες που αποσκοπούν
στη σύναψη συναλλαγών κατά τη διενέργεια συναλλα-
γών για ίδιο λογαριασµό ή στην παροχή υπηρεσιών κατ’
εντολή πελατών, οι οποίες συνδέονται µε τη λήψη, τη
διαβίβαση και την εκτέλεση εντολών πελατών, ακόµη και
αν αυτές οι συνοµιλίες ή επικοινωνίες δεν έχουν ως α-
ποτέλεσµα τη σύναψη των συναλλαγών ή την παροχή υ-
πηρεσιών κατ’ εντολή πελατών. 
Προς το σκοπό αυτόν, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύ-

λογο µέτρο για την καταγραφή των σχετικών τηλεφωνι-
κών συνδιαλέξεων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι ο-
ποίες πραγµατοποιούνται, αποστέλλονται ή λαµβάνο-
νται µέσω τεχνικού εξοπλισµού που παρέχει η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη, ή µέσω
τεχνικού εξοπλισµού του οποίου η χρήση από υπάλληλο
ή εξωτερικό συνεργάτη έχει εγκριθεί ή επιτραπεί από
την Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενηµερώνει τους νέους και τους υφιστά-

µενους πελάτες ότι θα καταγράφονται οι τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις ή επικοινωνίες µεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και
των πελατών της, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση συναλλαγών. Η ε-
νηµέρωση αυτή µπορεί να παρέχεται άπαξ, πριν από την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε νέους και υφιστάµε-
νους πελάτες. 
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει από το τηλέφωνο επενδυτι-

κές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε πελάτες που δεν
έχουν ενηµερωθεί εκ των προτέρων σχετικά µε την κα-
ταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή επικοινω-
νιών τους, εφόσον οι εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες
και δραστηριότητες αφορούν τη λήψη, διαβίβαση και ε-
κτέλεση εντολών του πελάτη. 
Εντολές µπορεί να δίνονται από πελάτες µέσω άλλων

διαύλων, ωστόσο τέτοιου είδους επικοινωνίες πρέπει να
πραγµατοποιούνται µε σταθερό µέσο, όπως επιστολές
µέσω ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίες, ηλεκτρονικά µη-
νύµατα ή µε τεκµηρίωση των εντολών πελατών που δό-
θηκαν διά ζώσης σε συναντήσεις. Ειδικότερα, το περιε-
χόµενο των σχετικών συνοµιλιών σε διά ζώσης επικοι-
νωνία µε πελάτη µπορεί να καταγράφεται µε την τήρηση
γραπτών πρακτικών ή σηµειώσεων. Οι εντολές αυτές θε-
ωρούνται ισοδύναµες µε εντολές που λαµβάνονται από
το τηλέφωνο. 
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να ε-

µποδίζει υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη της να πραγ-
µατοποιεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να αποστέλλει
ή να λαµβάνει ηλεκτρονικά µηνύµατα µε ιδιωτικό τεχνικό
εξοπλισµό, µέσω του οποίου η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν µπορεί να
καταγράψει ή να αντιγράψει τις συνδιαλέξεις ή τις επι-
κοινωνίες αυτές. 
Τα αρχεία της παρούσας παραγράφου παρέχονται

στον πελάτη τον οποίο αφορούν κατόπιν αιτήµατός του
και φυλάσσονται για περίοδο πέντε (5) ετών και, αν ζη-
τηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για µέγιστη πε-
ρίοδο επτά (7) ετών. 

8. Εάν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατέχει χρηµατοπιστωτικά µέσα
που ανήκουν σε πελάτες, διαθέτει κατάλληλες ρυθµίσεις
για να προστατεύσει τα δικαιώµατα κυριότητας των πε-

λατών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., και να αποτρέψει τη χρησιµοποίηση χρηµα-
τοπιστωτικών µέσων πελάτη για ίδιο λογαριασµό, εκτός
εάν ο πελάτης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. 

9. Εάν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατέχει κεφάλαια πελατών, θεσπί-
ζει κατάλληλες ρυθµίσεις για να προστατεύσει τα δικαι-
ώµατα των πελατών και, εκτός από την περίπτωση των
πιστωτικών ιδρυµάτων, να αποτρέψει τη χρησιµοποίηση
κεφαλαίων πελατών για ίδιο λογαριασµό.

10. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν συνάπτει συµφωνίες παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου
µε ιδιώτες πελάτες µε σκοπό την κάλυψη παρουσών ή
µελλοντικών, υφιστάµενων, εξαρτώµενων από αβέβαια
περιστατικά ή αναµενόµενων υποχρεώσεων πελατών. 

11. Σε περίπτωση υποκαταστήµατος επιχείρησης ε-
πενδύσεων στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ε-
φαρµόζει την υποχρέωση των παραγράφων 6 και 7 στις
συναλλαγές που εκτελεί το υποκατάστηµα, µε την επι-
φύλαξη της δυνατότητας της αρµόδιας αρχής του κρά-
τους - µέλους καταγωγής να έχει άµεση πρόσβαση στα
σχετικά αρχεία. 

12. Δανειστές Α.Ε.Π.Ε.Υ. απαγορεύεται να κατάσχουν
ή να δεσµεύσουν περιουσιακά στοιχεία πελατών της εν-
δεικτικά, υπό µορφή χρηµάτων κατατεθειµένων σε τρα-
πεζικούς λογαριασµούς πελατών που τηρούνται στο ό-
νοµα της εταιρείας ή χρηµατοπιστωτικών µέσων, εφό-
σον δικαιούχοι, σύµφωνα µε τα τηρούµενα στην εταιρεία
βιβλία και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό µέσο, είναι οι
παραπάνω πελάτες.

13. Στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν είναι δεκτικά
κατάσχεσης και δέσµευσης, σύµφωνα µε την προηγού-
µενη παράγραφο, περιλαµβάνονται, εκτός από τα χρη-
µατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν στους πελάτες της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., και εκείνα που κατέχει άµεσα ή έµµεσα στο
όνοµα της και για λογαριασµό του πελάτη, η Α.Ε.Π.Ε.Υ.
και των οποίων πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε τα
τηρούµενα σε αυτήν βιβλία και στοιχεία και κάθε άλλο
έγγραφο αποδεικτικό µέσο, είναι πελάτης της ανεξάρτη-
τα από το αν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι καταχωρι-
σµένα στο µητρώο του θεµατοφύλακα ή άλλου φορέα
συστήµατος καταχώρισης τίτλων στο όνοµα του δικαιού-
χου πελάτη. 

14. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελ-
λάδος, κατά περίπτωση, µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, να επιβάλλουν απαιτήσεις σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε πι-
στωτικά ιδρύµατα όσον αφορά τη διαφύλαξη των περι-
ουσιακών στοιχείων των πελατών τους, επιπλέον των
διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 και των αντίστοι-
χων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα µε την παρ.
12 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Οι απαιτή-
σεις αυτές πρέπει να µπορεί να αιτιολογηθούν αντικειµε-
νικά και να είναι ανάλογες, µε στόχο να αντιµετωπίζο-
νται, σε περιπτώσεις όπου οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τα πιστωτικά ι-
δρύµατα φυλάσσουν περιουσιακά στοιχεία ή κεφάλαια
πελατών, συγκεκριµένοι κίνδυνοι για την προστασία των
επενδυτών ή για την ακεραιότητα της αγοράς, οι οποίοι
είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί υπό τις περιστάσεις που δηµι-
ουργεί η δοµή της αγοράς. 

15. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελ-
λάδος κοινοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στην Επιτροπή κάθε απαίτηση που προτίθενται να επιβά-
λουν, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τουλά-
χιστον δύο (2) µήνες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία
επιβολής της απαίτησης. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει
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και αιτιολόγηση της εν λόγω απαίτησης. Αυτές οι πρό-
σθετες απαιτήσεις δεν περιορίζουν, ούτε επηρεάζουν µε
άλλον τρόπο τα δικαιώµατα των επιχειρήσεων επενδύ-
σεων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 34 και 35.

16. Mε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της
Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύονται για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ.
και τα πιστωτικά ιδρύµατα, αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως10, σύµφω-
να µε την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της
Επιτροπής. 

Άρθρο 17
Αλγοριθµικές συναλλαγές

(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διενεργούν αλγοριθµικές συναλ-
λαγές οφείλουν: 
α) να διαθέτουν αποτελεσµατικά συστήµατα και µηχα-

νισµούς ελέγχου κινδύνων, κατάλληλους για τις δραστη-
ριότητες που διενεργούν, προκειµένου να διασφαλίζουν
ότι τα συστήµατα κατάρτισης συναλλαγών τους είναι αν-
θεκτικά και διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα, υπόκεινται
σε κατάλληλα όρια και αποτρέπουν την αποστολή ε-
σφαλµένων εντολών ή τη λειτουργία των συστηµάτων
κατά τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει ή να συµβάλει
στη µη εύρυθµη λειτουργία της αγοράς,
β) να διαθέτουν αποτελεσµατικά συστήµατα και µηχα-

νισµούς ελέγχου κινδύνων προκειµένου να διασφαλίζε-
ται ότι τα συστήµατα κατάρτισης συναλλαγών δεν µπο-
ρεί να χρησιµοποιούνται για σκοπό που είναι αντίθετος
στον Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014 ή στους κανόνες τόπου
διαπραγµάτευσης µε τον οποίο αυτές συνδέονται,
γ) να διαθέτουν αποτελεσµατικές ρυθµίσεις επιχειρη-

µατικής συνέχειας για την αντιµετώπιση κάθε αστοχίας
στα συστήµατα κατάρτισης συναλλαγών της, 
δ) να διασφαλίζουν ότι τα συστήµατά τους έχουν υπο-

βληθεί σε πλήρεις δοκιµές και παρακολουθούνται κατάλ-
ληλα ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις
της παρούσας παραγράφου. 

2. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διενεργούν αλγοριθµικές συναλ-
λαγές ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς και την αρµόδια αρχή του τόπου διαπραγµάτευσης
στον οποίο δραστηριοποιούνται µέσω αλγοριθµικών συ-
ναλλαγών ως µέλη ή συµµετέχουσες.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτεί από

Α.Ε.Π.Ε.Υ. να παρέχει, σε τακτική βάση ή κατά περίπτω-
ση, περιγραφή της φύσης των στρατηγικών αλγοριθµι-
κής διαπραγµάτευσης που εφαρµόζει, λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις παραµέτρους διαπραγµάτευσης ή τα όρια
στα οποία υπόκειται το σύστηµα διενέργειας συναλλα-
γών, τους βασικούς µηχανισµούς ελέγχου συµµόρφω-
σης και κινδύνων που χρησιµοποιεί για τη διασφάλιση
της εκπλήρωσης των όρων της παραγράφου 1 και λεπτο-
µέρειες των δοκιµών στις οποίες υποβάλλει τα συστήµα-
τά της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί ανά πάσα
στιγµή να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από την
Α.Ε.Π.Ε.Υ. σχετικά µε τη διενέργεια των αλγοριθµικών
συναλλαγών της και τα συστήµατα που χρησιµοποιεί για
το σκοπό αυτόν. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί χωρίς αδικαιο-

λόγητη καθυστέρηση, κατόπιν σχετικού αιτήµατος αρµό-
διας αρχής τόπου διαπραγµάτευσης ως µέλος ή συµµε-
τέχουσα του οποίου η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διενεργεί αλγοριθµικές
συναλλαγές, τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται

το δεύτερο εδάφιο και τις οποίες λαµβάνει από την
Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διενεργεί αλγοριθµικές συναλλαγές. 
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. τηρούν αρχεία για τα ζητήµατα που ανα-

φέρονται στην παρούσα παράγραφο και διασφαλίζουν ό-
τι τα αρχεία αυτά είναι επαρκή ώστε η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς να µπορεί να εποπτεύει τη συµµόρφωση µε
τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου. 
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που χρησιµοποιούν τεχνική διενέργειας

αλγοριθµικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα τηρούν,
σε εγκεκριµένη µορφή, ακριβή και κατά χρονική ακολου-
θία αρχεία όσον αφορά όλες τις εντολές που έχουν ει-
σαχθεί περιλαµβανοµένων των ακυρώσεων εντολών,
των εντολών που εκτελέστηκαν και των προσφορών τι-
µών σε τόπους διαπραγµάτευσης και τα διαθέτουν στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον τους ζητηθούν. 

3. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διενεργούν αλγοριθµικές συναλ-
λαγές για να ακολουθήσουν στρατηγική ειδικής δια-
πραγµάτευσης, λαµβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα, την
κλίµακα και τη φύση της συγκεκριµένης αγοράς και τα
χαρακτηριστικά του µέσου που αποτελεί αντικείµενο της
συναλλαγής: 
α) διενεργούν αυτήν την ειδική διαπραγµάτευση συνε-

χώς κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης αναλογίας των ω-
ρών συναλλαγών του τόπου διαπραγµάτευσης, εκτός α-
πό εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα την παροχή
ρευστότητας σε τακτική και προβλέψιµη βάση στον εν
λόγω τόπο διαπραγµάτευσης, 
β) συνάπτουν δεσµευτική γραπτή συµφωνία µε τον τό-

πο διαπραγµάτευσης, στην οποία προσδιορίζονται, κατ’
ελάχιστο, οι υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε την περί-
πτωση α΄, 
γ) εφαρµόζουν αποτελεσµατικά συστήµατα και ελέγ-

χους για να διασφαλίσουν ότι εκπληρώνουν τις υποχρε-
ώσεις τους δυνάµει της συµφωνίας της περίπτωσης β΄
ανά πάσα στιγµή. 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρ-
θρου 48, Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διενεργεί αλγοριθµικές συναλ-
λαγές θεωρείται ότι ακολουθεί στρατηγική ειδικής δια-
πραγµάτευσης όταν, ως µέλος ή συµµετέχουσα σε έναν
ή περισσότερους τόπους διαπραγµάτευσης, η στρατηγι-
κή της, όταν διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό,
περιλαµβάνει την εισαγωγή δεσµευτικών, ταυτόχρονων
εντολών αγοράς και πώλησης συγκρίσιµου µεγέθους και
σε ανταγωνιστικές τιµές σε σχέση µε ένα ή περισσότερα
χρηµατοπιστωτικά µέσα σε ένα µόνο τόπο διαπραγµά-
τευσης ή σε περισσότερους τόπους διαπραγµάτευσης,
µε αποτέλεσµα την παροχή ρευστότητας σε τακτική και
συχνή βάση στο σύνολο της αγοράς. 

5. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχουν άµεση ηλεκτρονική
πρόσβαση σε τόπο διαπραγµάτευσης χρησιµοποιούν α-
ποτελεσµατικά συστήµατα και µηχανισµούς ελέγχου
που διασφαλίζουν:
α) την ορθή αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της κα-

ταλληλότητας των πελατών που χρησιµοποιούν την υπη-
ρεσία, 
β) ότι οι πελάτες που χρησιµοποιούν την υπηρεσία ε-

µποδίζονται να υπερβούν προκαθορισµένα συναλλακτι-
κά και πιστωτικά όρια, 
γ) ότι οι συναλλαγές από πελάτες που χρησιµοποιούν

την υπηρεσία παρακολουθούνται καταλλήλως, 
δ) ότι µε κατάλληλους ελέγχους κινδύνων αποτρέπο-

νται οι συναλλαγές που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
την ίδια την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή που θα µπορούσαν να οδηγή-
σουν ή να συµβάλουν στη µη εύρυθµη λειτουργία της α-
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γοράς, ή θα µπορούσαν να έρθουν σε αντίθεση µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014 ή τους κανόνες του τόπου δια-
πραγµάτευσης. Η άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση χωρίς
τους ελέγχους αυτούς απαγορεύεται. 
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχουν άµεση ηλεκτρονική πρό-

σβαση φέρουν την ευθύνη διασφάλισης ότι οι πελάτες
που χρησιµοποιούν αυτήν την υπηρεσία συµµορφώνο-
νται µε τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου και τους κα-
νόνες του τόπου διαπραγµάτευσης. 
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρακολουθούν τις συναλλαγές προκει-

µένου να εντοπίζουν παραβάσεις των κανόνων αυτών,
συνθήκες µη εύρυθµης διαπραγµάτευσης ή συµπεριφο-
ρά που µπορεί να συνιστά κατάχρηση της αγοράς και η
οποία πρέπει να αναφερθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζουν ότι υπάρχει δεσµευτική
γραπτή συµφωνία µεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του πελάτη
σχετικά µε τα βασικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας και
ότι βάσει αυτής της συµφωνίας οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπέχουν
ευθύνη, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει άµεση ηλεκτρονική πρόσβα-

ση σε τόπο διαπραγµάτευσης ενηµερώνει σχετικά την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την αρµόδια αρχή του τό-
που διαπραγµάτευσης.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτεί από τις

Α.Ε.Π.Ε.Υ. να παρέχουν, σε τακτική βάση ή κατά περί-
πτωση, περιγραφή των συστηµάτων και των µηχανισµών
ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, καθώς και
αποδείξεις για την εφαρµογή τους. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν σχετικού αιτήµα-

τος της αρµόδιας αρχής ενός τόπου διαπραγµάτευσης
στον οποίο Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρουν άµεση ηλεκτρονική
πρόσβαση, κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρη-
ση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προηγούµενο
εδάφιο και τις οποίες λαµβάνει από τις Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. τηρούν αρχεία για τα ζητήµατα που ανα-

φέρονται στην παρούσα παράγραφο και διασφαλίζουν ό-
τι τα αρχεία αυτά είναι επαρκή ώστε η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς να µπορεί να ελέγξει τη συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις του παρόντος νόµου. 

6. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που ενεργούν ως γενικά εκκαθαριστι-
κά µέλη χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά συστήµατα και
µηχανισµούς ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζεται ότι
οι υπηρεσίες εκκαθάρισης παρέχονται µόνο σε πρόσωπα
που είναι κατάλληλα και πληρούν σαφή κριτήρια και ότι
επιβάλλονται κατάλληλες απαιτήσεις σε αυτά ώστε να
µειωθούν οι κίνδυνοι για τις ίδιες τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την
αγορά. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζουν ότι υπάρχει δεσµευ-
τική γραπτή συµφωνία µεταξύ αυτών και των προσώπων
στα οποία παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης ως γενικά
εκκαθαριστικά µέλη σχετικά µε τα βασικά δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παροχή της
εν λόγω υπηρεσίας. 

Άρθρο 18
Διαδικασία διαπραγµάτευσης και οριστικοποίηση 

των συναλλαγών σε ΠΜΔ και ΜΟΔ
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ, πέραν της εκπλήρωσης των οργα-
νωτικών απαιτήσεων του άρθρου 16: 

α) θεσπίζουν διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για τη
δίκαιη και οµαλή διαπραγµάτευση, 
β) καθορίζουν αντικειµενικά κριτήρια για την αποτελε-

σµατική εκτέλεση των εντολών,
γ) διαθέτουν µηχανισµούς που επιτρέπουν την ορθή

διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του συστήµατος,
και ιδίως αποτελεσµατικούς µηχανισµούς έκτακτης ανά-
γκης για την αντιµετώπιση των κινδύνων δυσλειτουρ-
γίας των συστηµάτων, 
δ) θεσπίζουν διαφανείς κανόνες σχετικά µε τα κριτή-

ρια προσδιορισµού των χρηµατοπιστωτικών µέσων των
οποίων η διαπραγµάτευση επιτρέπεται στα συστήµατά
τους, 
ε) παρέχουν, όπου συντρέχει η περίπτωση, επαρκείς

δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες ή διασφαλίζουν ότι υ-
πάρχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, ώστε να µπο-
ρούν οι χρήστες να διαµορφώνουν επενδυτική κρίση, α-
νάλογα µε τη φύση των χρηστών και τα είδη των υπό
διαπραγµάτευση χρηµατοπιστωτικών µέσων, 
στ) καταρτίζουν, δηµοσιεύουν, διατηρούν και εφαρµό-

ζουν διαφανείς και µη µεροληπτικούς, βάσει αντικειµενι-
κών κριτήριων, κανόνες, οι οποίοι διέπουν την πρόσβαση
στα συστήµατά τους, 
ζ) διαθέτουν µηχανισµούς για το σαφή εντοπισµό και

τη διαχείριση των ενδεχόµενων δυσµενών συνεπειών
που µπορεί να έχει για τη λειτουργία του ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ή
για τα µέλη ή τους συµµετέχοντες και χρήστες του, κάθε
σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ, αφενός µεν του ΠΜΔ,
του ΜΟΔ, των ιδιοκτητών τους ή της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή του
διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ, αφε-
τέρου δε της ορθής λειτουργίας του ΠΜΔ ή ΜΟΔ,
η) διαθέτουν όλα τα απαραίτητα αποτελεσµατικά συ-

στήµατα, διαδικασίες και ρυθµίσεις προκειµένου να συµ-
µορφώνονται µε τα άρθρα 48 και 49, 
θ) ενηµερώνουν µε σαφήνεια τα µέλη τους ή τους

συµµετέχοντες για τις αντίστοιχες ευθύνες τους όσον
αφορά το διακανονισµό των συναλλαγών που εκτελού-
νται εντός του ΠΜΔ ή του ΜΟΔ,
ι) διαθέτουν τους απαραίτητους µηχανισµούς για τη

διευκόλυνση του αποτελεσµατικού διακανονισµού των
συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των συστη-
µάτων του ΠΜΔ ή ΜΟΔ. 
Ο ΠΜΔ και ο ΜΟΔ έχουν τουλάχιστον τρία (3) ουσιω-

δώς ενεργά µέλη ή χρήστες, καθένας από τους οποίους
έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά µε όλους τους υπό-
λοιπους όσον αφορά τη διαµόρφωση των τιµών. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια λειτουργίας
ΠΜΔ ή ΜΟΔ σε πιστωτικό ίδρυµα εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Το πιστωτικό ίδρυµα
γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθε-
σή του να λειτουργεί ΠΜΔ ή ΜΟΔ ταυτόχρονα µε την υ-
ποβολή σχετικής αίτησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώνει τη συνδροµή των
προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ έως η΄ της παρα-
γράφου 1 και ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Εάν κινητή αξία που έχει εισαχθεί προς διαπραγµά-
τευση σε ρυθµιζόµενη αγορά αποτελεί επίσης αντικείµε-
νο διαπραγµάτευσης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ χωρίς τη συγκατά-
θεση του εκδότη της, ο εκδότης δεν υπόκειται σε καµία
υποχρέωση ως προς την αρχική, διαρκή ή κατά περίπτω-
ση δηµοσιοποίηση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
σχετικών µε τον ΠΜΔ ή τον ΜΟΔ. 
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4. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ συµµορφώνονται αµέσως µε κάθε
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 67, για την αναστολή της δια-
πραγµάτευσης ή τη διαγραφή ενός χρηµατοπιστωτικού
µέσου. 

5. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς λεπτοµερή περιγραφή της λειτουργίας του ΠΜΔ
ή του ΜΟΔ, περιλαµβανοµένων µε την επιφύλαξη των
παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 20, κάθε είδους δε-
σµού µε ή συµµετοχής από ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜΔ ή
ΜΟΔ ή συστηµατικό εσωτερικοποιητή που ανήκει στην ί-
δια Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή διαχειριστή αγοράς, καθώς και κατάλο-
γο των µελών, των συµµετεχόντων και των χρηστών
τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελ-
λάδος, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύµατα, διαθέ-
τουν, µετά από σχετικό αίτηµα, τις πληροφορίες αυτές
στην ΕΑΚΑΑ. Κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ ή
ΜΟΔ σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή διαχειριστή της αγοράς γνωστο-
ποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ΕΑΚΑΑ.

6. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της
Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να εξειδικεύονται οι προ-
ϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση και την ανά-
κληση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ, καθώς και οι υ-
ποχρεώσεις του άρθρου αυτού που οφείλουν να τηρούν
οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι διαχειριστές
αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

Άρθρο 19
Ειδικές απαιτήσεις για τους ΠΜΔ

(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ, επιπροσθέτως της εκπλήρωσης των απαι-
τήσεων των άρθρων 16 και 18, θεσπίζουν και εφαρµό-
ζουν διαφανείς κανόνες, οι οποίοι δεν παρέχουν διακρι-
τική ευχέρεια για την εκτέλεση εντολών στο σύστηµα. 

2. Οι κανόνες που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 και διέπουν την πρό-
σβαση σε ΠΜΔ πρέπει να είναι συµβατοί µε τις προϋπο-
θέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 53. 

3. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ οφείλουν: 
α) να έχουν κατάλληλους µηχανισµούς για τη διαχείρι-

ση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένοι, κα-
τάλληλους µηχανισµούς και συστήµατα για τον εντοπι-
σµό όλων των σηµαντικών για τη λειτουργία τους κινδύ-
νων και να λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα για τον
περιορισµό αυτών των κινδύνων, 
β) να έχουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για τη δι-

ευκόλυνση της αποτελεσµατικής και έγκαιρης οριστικο-
ποίησης των συναλλαγών που εκτελούνται στο πλαίσιο
των συστηµάτων τους, και 
γ) να διαθέτουν, κατά το χρόνο της χορήγησης της ά-

δειας λειτουργίας τους και σε διαρκή βάση, επαρκείς
χρηµατοπιστωτικούς πόρους για τη διασφάλιση της εύ-
ρυθµης λειτουργίας τους, λαµβανοµένης υπόψη της φύ-
σης και της κλίµακας των συναλλαγών που διενεργού-
νται στην αγορά, καθώς και του εύρους και της σοβαρό-
τητας των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένοι. 

4. Τα άρθρα 24 και 25, οι παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 8
του άρθρου 27 και το άρθρο 28 δεν έχουν εφαρµογή στις
συναλλαγές που συνάπτονται βάσει των κανόνων που
διέπουν έναν ΠΜΔ, µεταξύ των µελών του ΠΜΔ ή των
συµµετεχόντων σε αυτόν, ή µεταξύ του ΠΜΔ και των µε-
λών του ή των συµµετεχόντων σε αυτόν σε σχέση µε τη
χρήση του. Τα µέλη ενός ΠΜΔ ή οι συµµετέχοντες σε
αυτόν συµµορφώνονται προς τις προβλεπόµενες στα
άρθρα 24, 25, 27 και 28 υποχρεώσεις έναντι των πελα-
τών τους όταν, ενεργώντας για λογαριασµό των πελα-
τών τους, εκτελούν εντολές τους µέσω των συστηµάτων
ενός ΠΜΔ. 

5. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρί-
ζονται ΠΜΔ δεν επιτρέπεται να εκτελούν εντολές πελα-
τών έναντι ιδίων κεφαλαίων ή να καταρτίζουν αντιστοι-
χισµένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό (matched
principal trading). 

Άρθρο 20
Ειδικές απαιτήσεις για τους ΜΟΔ

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ο διαχειριστής αγοράς που διαχει-
ρίζεται ΜΟΔ διαθέτουν µηχανισµούς που αποτρέπουν
την εκτέλεση εντολών πελατών σε ένα ΜΟΔ έναντι των
ιδίων κεφαλαίων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή του διαχειριστή αγο-
ράς που διαχειρίζεται τον ΜΟΔ ή οποιασδήποτε οντότη-
τας αποτελεί µέρος του ίδιου οµίλου ή νοµικού προσώ-
που µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τον διαχειριστή αγοράς. 

2. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρί-
ζεται ΜΟΔ επιτρέπεται να διενεργεί αντιστοιχισµένες
συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό σε οµόλογα, δοµηµένα
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, δικαιώµατα εκποµπής και
ορισµένα παράγωγα µόνο εφόσον ο πελάτης έχει δώσει
τη συγκατάθεσή του για τη διαδικασία.
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζε-

ται ΜΟΔ δεν επιτρέπεται για την εκτέλεση εντολών πε-
λατών στο πλαίσιο του ΜΟΔ να διενεργεί αντιστοιχισµέ-
νες συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό επί παραγώγων
που ανήκουν σε κατηγορία παραγώγων η οποία υπόκει-
ται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρθρο
5 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012. 
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζε-

ται ΜΟΔ διαθέτει µηχανισµούς που διασφαλίζουν τη
συµµόρφωση µε τον ορισµό της αντιστοιχισµένης συ-
ναλλαγής για ίδιο λογαριασµό, σύµφωνα µε την περί-
πτωση 38 του άρθρου 4. 

3. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρί-
ζεται ΜΟΔ επιτρέπεται να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό, εκτός της διενέργειας αντιστοιχισµένης
συναλλαγής για ίδιο λογαριασµό, µόνο όσον αφορά κρα-
τικούς/χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρ-
χει ρευστή αγορά. 

4. Η λειτουργία ΜΟΔ και συστηµατικού εσωτερικοποι-
ητή εντός της ίδιας νοµικής οντότητας δεν επιτρέπεται.
Ένας ΜΟΔ δεν επιτρέπεται να συνδέεται µε συστηµατι-
κό εσωτερικοποιητή κατά τρόπο που να επιτρέπει την
αλληλεπίδραση µεταξύ των εντολών στον ΜΟΔ και των
εντολών ή των προσφορών στο συστηµατικό εσωτερικο-
ποιητή. Ένας ΜΟΔ δεν επιτρέπεται να συνδέεται µε άλ-
λον ΜΟΔ κατά τρόπο που να επιτρέπει την αλληλεπίδρα-
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ση µεταξύ εντολών σε διαφορετικούς ΜΟΔ. 
5. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρί-

ζεται ΜΟΔ µπορεί να αναθέτει σε άλλη επιχείρηση επεν-
δύσεων την παροχή ειδικής διαπραγµάτευσης στον ΜΟΔ
σε ανεξάρτητη βάση. 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση

επενδύσεων δεν θεωρείται ότι παρέχει ειδική διαπραγ-
µάτευση σε ΜΟΔ σε ανεξάρτητη βάση εάν έχει στενούς
δεσµούς µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τον διαχειριστή αγοράς
που διαχειρίζεται τον ΜΟΔ. 

6. Η εκτέλεση εντολών σε ΜΟΔ διεξάγεται µε άσκηση
διακριτικής ευχέρειας. Ειδικότερα, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο δια-
χειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΜΟΔ ασκεί διακριτι-
κή ευχέρεια µόνο σε µία ή σε δύο από τις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις: 
α) όταν αποφασίζει την εισαγωγή ή ανάκληση εντολής

στον ΜΟΔ που διαχειρίζεται, ή
β) όταν αποφασίζει να µην ταυτίσει συγκεκριµένη ε-

ντολή πελάτη µε άλλες εντολές που είναι διαθέσιµες
στα συστήµατα σε δεδοµένη στιγµή, µε την προϋπόθεση
ότι συµµορφώνεται µε συγκεκριµένες οδηγίες που έχει
λάβει από τον πελάτη και µε τις υποχρεώσεις του άρ-
θρου 27. 
Για το σύστηµα που διασταυρώνει εντολές πελατών, η

Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται
ΜΟΔ µπορεί να αποφασίζει εάν, πότε και τµήµα δύο ή
περισσότερων εντολών επιθυµεί να ταυτίσει εντός του
συστήµατος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 4 και 5
και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για σύστηµα
που διευθετεί συναλλαγές σε µη µετοχικές αξίες, η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται
τον ΜΟΔ µπορεί να διευκολύνει τη διαπραγµάτευση µε-
ταξύ πελατών προκειµένου να υπάρξει προσέγγιση δύο
ή περισσοτέρων δυνητικά συµβατών συναλλακτικών
συµφερόντων σε µια συναλλαγή. 
Η υποχρέωση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των άρ-

θρων 18 και 27. 
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτεί, είτε

όταν µια Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ένας διαχειριστής αγοράς ζητεί ά-
δεια για τη λειτουργία ΜΟΔ είτε, κατά περίπτωση, λε-
πτοµερή περιγραφή των λόγων για τους οποίους το σύ-
στηµα δεν αντιστοιχεί σε και δεν µπορεί να λειτουργήσει
ως ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜΔ ή συστηµατικός εσωτερι-
κοποιητής, καθώς και λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου
µε τον οποίο θα ασκείται η διακριτική ευχέρεια, και ιδίως
πότε µια εντολή στον ΜΟΔ µπορεί να ανακληθεί και πό-
τε και µε ποιόν τρόπο δύο ή περισσότερες εντολές πε-
λατών θα ταυτίζονται στο πλαίσιο του ΜΟΔ. Επιπλέον, η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς ενός ΜΟΔ παρέχει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά µε
τον τρόπο µε τον οποίο διενεργεί αντιστοιχισµένες συ-
ναλλαγές για ίδιο λογαριασµό. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς εποπτεύει τις αντιστοιχισµένες συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό που διενεργούνται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τον
διαχειριστή αγοράς ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρού-
ται ο ορισµός της αντιστοιχισµένης συναλλαγής για ίδιο
λογαριασµό και ότι η κατάρτισή τους δεν προκαλεί συ-
γκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή του
διαχειριστή αγοράς και των πελατών τους. 

8. Τα άρθρα 24, 25, 27 και 28 εφαρµόζονται στις συ-
ναλλαγές που συνάπτονται σε έναν ΜΟΔ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Τακτική επανεξέταση των όρων χορήγησης 

της αρχικής άδειας
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα
συµµορφώνονται σε διαρκή βάση µε τους όρους που τί-
θενται στο Κεφάλαιο I για τη χορήγηση της αρχικής ά-
δειας. 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει κατά πόσον
οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. συµµορφώνονται µε την κατά την παρά-
γραφο 1 υποχρέωσή τους µε βάση κατάλληλες µεθό-
δους που καταρτίζει και απαιτεί από τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. να
της γνωστοποιούν κάθε ουσιώδη µεταβολή στους όρους
χορήγησης της αρχικής άδειας. 

Άρθρο 22
Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τις δραστηριό-
τητες των Α.Ε.Π.Ε.Υ. προκειµένου να αξιολογεί τη συµ-
µόρφωσή τους µε τους όρους λειτουργίας που προβλέ-
πονται στον παρόντα νόµο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο ή έγ-
γραφο απαιτείται ώστε να λαµβάνει τις πληροφορίες
που είναι αναγκαίες για να αξιολογεί τη συµµόρφωση
των Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε αυτές τις υποχρεώσεις. 

Άρθρο 23
Συγκρούσεις συµφερόντων

(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για
τον εντοπισµό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των κα-
ταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ αυτών,
περιλαµβανοµένων των διευθυντικών στελεχών, των υ-
παλλήλων τους, των συνδεδεµένων αντιπροσώπων τους
και κάθε προσώπου που συνδέεται, άµεσα ή έµµεσα, µε
την Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε σχέση ελέγχου και των πελατών τους,
ή µεταξύ δύο πελατών τους, κατά την παροχή οποιασδή-
ποτε επενδυτικής και παρεπόµενης υπηρεσίας ή συν-
δυασµού αυτών των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων αυ-
τών που οφείλονται στη λήψη αντιπαροχών από τρίτους
ή στην πολιτική αποδοχών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή παροχής κι-
νήτρων.

2. Αν οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθµίσεις που, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 16 εφαρµόζει η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. για να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες
των συγκρούσεων συµφερόντων στα συµφέροντα του
πελάτη της, δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί µε εύλο-
γη βεβαιότητα η αποτροπή του κινδύνου βλάβης των
συµφερόντων των πελατών, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί
µε σαφήνεια στον πελάτη τη γενική φύση ή τις πηγές
των συγκρούσεων συµφερόντων και τα µέτρα που έχουν
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ληφθεί για τον περιορισµό τους, προτού αναλάβει να α-
σκήσει δραστηριότητα για λογαριασµό του. 

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο
2: 
α) πραγµατοποιείται σε σταθερό µέσο και 
β) περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας

υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, ώστε να µπορεί ο
πελάτης να λάβει εµπεριστατωµένη απόφαση για την υ-
πηρεσία στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση
συµφερόντων.

ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Άρθρο 24
Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών

(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν µε εντιµότητα, αµεροληψία
και επαγγελµατισµό κατά την παροχή επενδυτικών ή,
κατά περίπτωση, παρεπόµενων υπηρεσιών σε πελάτες,
ώστε να εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέ-
ροντα των πελατών τους και ιδίως να συµµορφώνονται
µε τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο
άρθρο 25. 

2. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δηµιουργούν χρηµατοπιστωτικά µέ-
σα προς πώληση σε πελάτες διασφαλίζουν ότι αυτά τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες µιας προσδιορι-
σµένης αγοράς-στόχου τελικών πελατών εντός της α-
ντίστοιχης κατηγορίας πελατών, ότι η στρατηγική για τη
διάθεση των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι κατάλληλη
για την προσδιορισµένη αγορά-στόχο και ότι η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει εύλογα µέτρα για να διασφαλίσει ό-
τι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα διατίθενται στην προσδιο-
ρισµένη αγορά-στόχο.
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατανοούν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα

που προσφέρουν ή συνιστούν, αξιολογούν τη συµβατό-
τητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων µε τις ανάγκες των
πελατών, στους οποίους παρέχουν επενδυτικές υπηρε-
σίες, λαµβάνοντας υπόψη και την αναφερόµενη στην
παράγραφο 3 του άρθρου 16 προσδιορισµένη αγορά-
στόχο τελικών πελατών και εξασφαλίζουν ότι τα χρηµα-
τοπιστωτικά µέσα προσφέρονται ή συνιστώνται, µόνο ό-
ταν αυτό είναι προς το συµφέρον του πελάτη.

3. Όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των
διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που απευθύνονται από
Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, πρέπει να
είναι ακριβείς, σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι διαφη-
µιστικές ανακοινώσεις πρέπει να είναι δυνατό να ανα-
γνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

4. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει στους πελάτες ή τους δυνητι-
κούς πελάτες εγκαίρως κατάλληλη πληροφόρηση σχετι-
κά µε την ίδια και τις υπηρεσίες της, τα χρηµατοπιστωτι-
κά µέσα και τις προτεινόµενες επενδυτικές στρατηγικές,
τους τόπους εκτέλεσης και το κόστος και τις συναφείς
επιβαρύνσεις. Η πληροφόρηση αυτή περιλαµβάνει τα ε-
ξής:
α) κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών, η

Α.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει, εγκαίρως πριν από την παροχή των ε-
πενδυτικών συµβουλών, να ενηµερώνει τον πελάτη για
τα ακόλουθα:
αα) αν οι συµβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση

ή όχι,

ββ) αν οι συµβουλές βασίζονται σε ευρεία ή πιο περιο-
ρισµένη ανάλυση των διαφόρων ειδών χρηµατοπιστωτι-
κών µέσων και, ιδίως, αν το εύρος αυτό περιορίζεται στα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται ή διατίθενται α-
πό οντότητες που έχουν στενούς δεσµούς µε την
Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οποιεσδήποτε άλλες νοµικές ή οικονοµικές
σχέσεις, όπως συµβατικές σχέσεις, που είναι τόσο στε-
νές, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των
παρεχοµένων συµβουλών,
γγ) αν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτει στον πελάτη περιοδική α-

ξιολόγηση της καταλληλότητας των χρηµατοπιστωτικών
µέσων που προτείνονται στον πελάτη,
β) οι πληροφορίες για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και

τις προτεινόµενες επενδυτικές στρατηγικές περιλαµβά-
νουν κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετι-
κά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε τις επενδύσεις
στα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή µε την υιοθέτηση συγκε-
κριµένων επενδυτικών στρατηγικών και αναφορά για το
αν το χρηµατοπιστωτικό µέσο απευθύνεται σε ιδιώτες ή
επαγγελµατίες πελάτες, λαµβανοµένης υπόψη της
προσδιορισµένης αγοράς-στόχου, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2,
γ) η πληροφόρηση για όλα τα κόστη και τις συναφείς

επιβαρύνσεις περιλαµβάνει πληροφορίες σχετιζόµενες
τόσο µε τις επενδυτικές όσο και µε τις παρεπόµενες υ-
πηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους που σχε-
τίζεται µε την παροχή των συµβουλευτικών υπηρεσιών,
κατά περίπτωση, του κόστους του χρηµατοπιστωτικού
µέσου που συνιστάται ή διαφηµίζεται στον πελάτη και
των δυνατών τρόπων πληρωµής του από τον πελάτη, πε-
ριλαµβανοµένων επίσης όλων των πληρωµών προς τρί-
τους.
Οι πληροφορίες σχετικά µε όλα τα κόστη και τις επιβα-

ρύνσεις, περιλαµβανοµένων εκείνων που συνδέονται µε
την επενδυτική υπηρεσία και το χρηµατοπιστωτικό µέσο,
που δεν οφείλονται στην επέλευση υποκείµενου κινδύ-
νου της αγοράς, παρέχονται συγκεντρωτικά για να επι-
τρέψουν στον πελάτη να κατανοήσει το συνολικό κό-
στος, καθώς και το αθροιστικό αποτέλεσµά του στην α-
πόδοση της επένδυσης και αν το ζητήσει ο πελάτης, συ-
νοδεύονται από αναλυτική καταγραφή του κόστους. Ε-
φόσον συντρέχει περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές δια-
τίθενται στον πελάτη σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετή-
σια, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 4 και 9 παρέχονται σε κατανοητή µορφή κατά τρό-
πο, ώστε οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι ευ-
λόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύ-
νους της επενδυτικής υπηρεσίας και του συγκεκριµένου
είδους του προσφερόµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου
και, ως εκ τούτου, να λαµβάνουν ενηµερωµένοι επενδυ-
τικές αποφάσεις. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν
να παρέχονται σε τυποποιηµένη µορφή.

6. Όταν η επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται ως µέρος
χρηµατοπιστωτικού προϊόντος που ήδη υπόκειται σε άλ-
λες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά µε τα πι-
στωτικά ιδρύµατα και την καταναλωτική πίστη, όσον α-
φορά στις απαιτήσεις πληροφόρησης, η εν λόγω υπηρε-
σία δεν υπόκειται επιπροσθέτως στις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται µε τις παραγράφους 3, 4 και 5.

7. Όταν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενηµερώνει τον πελάτη ότι παρέ-
χονται επενδυτικές συµβουλές σε ανεξάρτητη βάση, η
Α.Ε.Π.Ε.Υ.:
α) αξιολογεί ένα επαρκώς ευρύ φάσµα διαθέσιµων
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στην αγορά χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα οποία πρέπει
να είναι επαρκώς διαφοροποιηµένα ως προς το είδος και
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων, ώ-
στε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτικοί στόχοι του πε-
λάτη µπορεί να επιτευχθούν µε κατάλληλο τρόπο και
δεν πρέπει να περιορίζονται στα χρηµατοπιστωτικά µέσα
που εκδίδονται ή παρέχονται από:
αα) την ίδια την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή από οντότητες που συν-

δέονται µε στενούς δεσµούς µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ., ή 
ββ) άλλες οντότητες, µε τις οποίες η Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει

τόσο στενές νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις, όπως συµ-
βατικές σχέσεις, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρ-
τησία των παρεχόµενων συµβουλών,
β) δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αµοιβές, προµή-

θειες ή άλλα χρηµατικά ή µη χρηµατικά οφέλη που κατα-
βάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασµό τρίτου σε σχέση µε την παροχή
της υπηρεσίας προς τους πελάτες. Ήσσονος σηµασίας
µη χρηµατικά οφέλη, τα οποία µπορεί να ενισχύσουν την
ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και εί-
ναι τέτοιας κλίµακας και φύσης, ώστε να µην είναι δυνα-
τόν να θεωρηθεί ότι εµποδίζουν τη συµµόρφωση της
Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε την υποχρέωσή της να εξυπηρετεί µε τον
καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του πελάτη, πρέπει να
γνωστοποιούνται σαφώς και εξαιρούνται από την παρού-
σα περίπτωση. 

8. Κατά την παροχή της υπηρεσίας της διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αποδέχεται ούτε πα-
ρακρατεί αµοιβές, προµήθειες ή άλλα χρηµατικά ή µη
χρηµατικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από
τρίτο µέρος ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό
τρίτου µέρους σε σχέση µε την παροχή της υπηρεσίας
προς τους πελάτες. Ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά ο-
φέλη, τα οποία µπορεί να ενισχύσουν την ποιότητα της
υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και είναι τέτοιας
κλίµακας και φύσης, ώστε να µην είναι δυνατόν να θεω-
ρηθεί ότι εµποδίζουν τη συµµόρφωση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε
την υποχρέωσή της να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρό-
πο τα συµφέροντα του πελάτη, πρέπει να γνωστοποιού-
νται σαφώς και εξαιρούνται από την παρούσα παράγρα-
φο.

9. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 23 ή την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, όταν καταβάλουν ή εισπράττουν ο-
ποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια ή παρέχουν ή λαµβά-
νουν οποιοδήποτε µη χρηµατικό όφελος σε σχέση µε
την παροχή επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας προς
ή από οποιοδήποτε µέρος πλην του πελάτη ή προσώπου
ενεργούντος για λογαριασµό του πελάτη, εκτός αν η
πληρωµή ή το όφελος:
α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της

υπηρεσίας προς τον πελάτη και 
β) δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε

την υποχρέωσή της να ενεργεί µε τρόπο έντιµο, αµερό-
ληπτο και επαγγελµατικό, σύµφωνα µε τα συµφέροντα
των πελατών της.
Η ύπαρξη, η φύση και το ποσό της αµοιβής ή της προ-

µήθειας που καταβάλλεται ή εισπράττεται ή του οφέ-
λους που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή, αν το ποσό
δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η µέθοδος υπολογισµού
του, πρέπει να γνωστοποιούνται σαφώς στον πελάτη, µε
περιεκτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο, πριν από την
παροχή της σχετικής επενδυτικής ή παρεπόµενης υπη-
ρεσίας. Αν συντρέχει περίπτωση, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενηµερώ-

νει επίσης τον πελάτη σχετικά µε τους µηχανισµούς για
την απόδοση στον πελάτη της αµοιβής, της προµήθειας
ή του χρηµατικού ή µη χρηµατικού οφέλους που η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει λάβει σε σχέση µε την παροχή της επεν-
δυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας.
Οι αµοιβές ή οι προµήθειες που καταβάλλονται ή ει-

σπράττονται ή το όφελος, που επιτρέπουν ή είναι ανα-
γκαία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, όπως έ-
ξοδα θεµατοφυλακής, έξοδα συναλλαγών, εκκαθάρισης
και διακανονισµού, τα θεσµοθετηµένα τέλη ή αµοιβές
νοµικής φύσης και τα οποία δεν µπορεί από τη φύση
τους να οδηγήσουν σε σύγκρουση µε την υποχρέωση
της Α.Ε.Π.Ε.Υ. να ενεργεί µε έντιµο, αµερόληπτο και ε-
παγγελµατικό τρόπο προς το βέλτιστο συµφέρον των
πελατών της, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις που ορίζο-
νται στο πρώτο εδάφιο.

10. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε
πελάτες, διασφαλίζει ότι δεν ανταµείβει ούτε αξιολογεί
την απόδοση του προσωπικού της κατά τρόπο που έρχε-
ται σε σύγκρουση µε την υποχρέωσή της να ενεργεί
προς το συµφέρον των πελατών της. Ιδίως, δεν υιοθετεί
πολιτικές αµοιβών, στόχων πωλήσεων ή άλλης µορφής,
που θα αποτελούσαν κίνητρο για το προσωπικό της να
συστήσει ένα συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο σε
ιδιώτη πελάτη, ενώ η Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα µπορούσε να προ-
σφέρει διαφορετικό χρηµατοπιστωτικό µέσο, το οποίο
θα ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη.

11. Αν µια επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται µαζί µε
άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως µέρος πακέτου ή ως όρος
για την ίδια συµφωνία ή πακέτο, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενηµερώ-
νει τον πελάτη για το αν υπάρχει ή όχι δυνατότητα αγο-
ράς των επιµέρους στοιχείων του πακέτου ξεχωριστά
και παρέχει χωριστή τεκµηρίωση για το κόστος και τις ε-
πιβαρύνσεις κάθε στοιχείου.
Όταν οι κίνδυνοι που απορρέουν από µια τέτοια συµ-

φωνία ή πακέτο που προσφέρεται σε ιδιώτη πελάτη είναι
πιθανόν να διαφέρουν από τους κινδύνους που σχετίζο-
νται µε κάθε στοιχείο χωριστά, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει ε-
παρκή περιγραφή των επιµέρους στοιχείων της συµφω-
νίας ή του πακέτου και του τρόπου µε τον οποίο η αλλη-
λεπίδρασή τους µεταβάλλει τους κινδύνους.

12. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις στις
Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε σχέση µε θέµατα που καλύπτονται από το
παρόν άρθρο. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να µπορεί να
αιτιολογηθούν αντικειµενικά και να είναι αναλογικές, µε
στόχο να αντιµετωπίζονται ορισµένοι κίνδυνοι για την
προστασία των επενδυτών ή για την ακεραιότητα της α-
γοράς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί υπό τις περι-
στάσεις που δηµιουργεί η δοµή της αγοράς. Οι πρόσθε-
τες απαιτήσεις δεν περιορίζουν, ούτε επηρεάζουν µε άλ-
λον τρόπο τα δικαιώµατα των Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπως αυτά ορί-
ζονται στα άρθρα 34 και 35. 

13. Mε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξει-
δικεύονται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, σύµφωνα µε την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία
(ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής.

Άρθρο 25
Αξιολόγηση της καταλληλότητας 

και της συµβατότητας και ενηµέρωση προς πελάτες
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 93 οι
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Α.Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζουν και, όταν τους ζητηθεί, αποδει-
κνύουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι τα φυσικά
πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συµβουλές ή πλη-
ροφόρηση σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα, επενδυ-
τικές υπηρεσίες ή παρεπόµενες υπηρεσίες σε πελάτες
για λογαριασµό των Α.Ε.Π.Ε.Υ., διαθέτουν τις απαιτού-
µενες γνώσεις και ικανότητες για να εκπληρώνουν τις υ-
ποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου 24 και του παρόντος
άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει και δηµο-
σιεύει τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολό-
γηση των γνώσεων και των ικανοτήτων λαµβάνοντας υ-
πόψη και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται α-
πό την ΕΑΚΑΑ. 

2. Όταν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχουν επενδυτικές συµβου-
λές ή προβαίνουν σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, α-
ντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση
και την εµπειρία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη
στον επενδυτικό τοµέα σε σχέση µε το συγκεκριµένο τύ-
πο προϊόντος ή υπηρεσίας, σχετικά µε τη χρηµατοοικο-
νοµική του κατάσταση, περιλαµβανοµένης της δυνατό-
τητάς του να υποστεί ζηµίες, καθώς και σχετικά µε τους
επενδυτικούς στόχους του, περιλαµβανοµένου του επι-
πέδου ανοχής κινδύνου, ώστε να µπορούν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ.
να του συστήσουν τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρη-
µατοπιστωτικά µέσα που είναι κατάλληλα για την περί-
πτωσή του και, ιδίως, είναι, σύµφωνα µε το επίπεδο ανο-
χής κινδύνου και τη δυνατότητά του να υποστεί ζηµίες.
Όταν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχουν επενδυτικές συµβουλές,

στο πλαίσιο των οποίων συστήνουν πακέτο υπηρεσιών ή
προϊόντων, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου
24, το συνολικό πακέτο πρέπει να είναι κατάλληλο για
τον πελάτη.

3. Όταν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχουν άλλες επενδυτικές υ-
πηρεσίες πλην των µνηµονευόµενων στην παράγραφο 2,
ζητούν από τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη να παρέ-
χει πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την εµπειρία
του στον επενδυτικό τοµέα που σχετίζεται µε το συγκε-
κριµένο τύπο του προσφερόµενου ή ζητούµενου προϊό-
ντος ή υπηρεσίας, ώστε να µπορούν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. να ε-
κτιµήσουν κατά πόσο η σκοπούµενη επενδυτική υπηρε-
σία ή το προϊόν ενδείκνυται για τον πελάτη. Όταν πρό-
κειται για πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 11 του άρθρου 24, στην αξιολόγηση εξε-
τάζεται κατά πόσο το συνολικό πακέτο είναι ενδεδειγµέ-
νο για τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη.
Αν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που

έχουν λάβει, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ότι
το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον πε-
λάτη ή τον δυνητικό πελάτη, τον προειδοποιούν σχετικά.
Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποι-
ηµένη µορφή.
Αν ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης δεν παράσχει τις

κατά το πρώτο εδάφιο, πληροφορίες σχετικά µε τις γνώ-
σεις και την εµπειρία του ή αν παράσχει ανεπαρκείς σχε-
τικές πληροφορίες, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. τον προειδοποιούν ότι
δεν είναι σε θέση να κρίνουν κατά πόσον η σκοπούµενη
επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι ενδεδειγµένα για
αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε
τυποποιηµένη µορφή.

4. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., όταν παρέχουν στους πελάτες τους
επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά
στην εκτέλεση ή στη λήψη και διαβίβαση εντολών πελα-
τών µε ή χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες, πλην της χορή-
γησης δανείων ή πιστώσεων, όπως ορίζεται στο σηµείο 2

του Τµήµατος Β΄ του Παραρτήµατος I, που δεν περιλαµ-
βάνονται σε υφιστάµενα πιστωτικά όρια δανείων, τρε-
χούµενων λογαριασµών και πιστωτικών διευκολύνσεων
πελατών, µπορεί να παρέχουν τις εν λόγω επενδυτικές
υπηρεσίες στους πελάτες τους χωρίς να έχουν λάβει τις
πληροφορίες ούτε να έχουν καταλήξει στην κρίση που
προβλέπεται στην παράγραφο 3, εφόσον πληρούνται
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Οι υπηρεσίες αφορούν οποιοδήποτε από τα ακόλου-

θα χρηµατοπιστωτικά µέσα:
αα) µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε

ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας
ή σε ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για µετοχές εταιρειών, µε
την εξαίρεση των µετοχών οργανισµών συλλογικών ε-
πενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και µετοχών, οι οποίες
ενσωµατώνουν παράγωγα,
ββ) οµολογίες ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέ-

ους, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ,
µε την εξαίρεση εκείνων που ενσωµατώνουν παράγωγα
ή έχουν δοµές που καθιστούν την κατανόηση του συνα-
φούς κινδύνου δύσκολη για τον πελάτη,
γγ) µέσα χρηµαταγοράς, µε την εξαίρεση εκείνων που

ενσωµατώνουν παράγωγα ή έχουν δοµές που καθιστούν
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον
πελάτη,
δδ) µετοχές ή µερίδια ΟΣΕΚΑ, µε την εξαίρεση των

δοµηµένων ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κανονισµού (ΕΕ)
583/2010 (176/10.7.2010),
εε) δοµηµένες καταθέσεις, µε την εξαίρεση εκείνων

που έχουν δοµές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη
την κατανόηση του κινδύνου ως προς την απόδοση ή το
κόστος της εξόδου από το προϊόν πριν από τη λήξη του,
στστ) άλλα µη πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα για

τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄, µια αγορά τρί-

της χώρας θεωρείται ισοδύναµη µε ρυθµιζόµενη αγορά,
αν έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική α-
πόφαση ισοδυναµίας υπό τις προϋποθέσεις και, σύµφω-
να µε τη διαδικασία που προβλέπεται στo τρίτο και τέ-
ταρτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 25
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ε-
φόσον θεωρεί σχετικά µε µια αγορά τρίτης χώρας ότι το
νοµικό και εποπτικό πλαίσιο αυτής της τρίτης χώρας
πρέπει να θεωρηθεί ισοδύναµο, µπορεί να υποβάλει αί-
τηση προς την Επιτροπή για την έκδοση από την τελευ-
ταία απόφασης ισοδυναµίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία
εξέτασης της παρ. 2 του άρθρου 89α της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει στην
αίτησή της τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το
νοµικό και εποπτικό πλαίσιο της σχετικής τρίτης χώρας
πρέπει να θεωρηθεί ισοδύναµο και παρέχει σχετικές
πληροφορίες προς το σκοπό αυτόν.
Ένα τέτοιο νοµικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτης χώρας

µπορεί να θεωρείται ισοδύναµο, εφόσον πληροί τουλάχι-
στον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
ααα) οι αγορές υπόκεινται σε αδειοδότηση και σε συ-

νεχή αποτελεσµατική εποπτεία και επιβολή της τήρησης
των υποχρεώσεων,
βββ) οι αγορές διαθέτουν σαφείς και διαφανείς κανό-

νες για την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµά-
τευση, ούτως ώστε αυτές οι κινητές αξίες να αποτελούν
αντικείµενο δίκαιης, οµαλής και αποτελεσµατικής δια-
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πραγµάτευσης και να είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσι-
µες,
γγγ) οι εκδότες κινητών αξιών υπόκεινται σε υποχρε-

ώσεις περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης, εξασφα-
λίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, και
δδδ) διασφαλίζονται η διαφάνεια και η ακεραιότητα

της αγοράς µε την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς
υπό τη µορφή πράξεων προσώπων που κατέχουν προνο-
µιακές πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της α-
γοράς.
β) Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του

πελάτη ή δυνητικού πελάτη.
γ) Ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενηµερωθεί

σαφώς ότι κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλ-
ληλότητα του προσφερόµενου χρηµατοπιστωτικού µέ-
σου ή της παρεχόµενης υπηρεσίας και ότι εποµένως ο ί-
διος δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία που
παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελµατικής συµπερι-
φοράς. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε
τυποποιηµένη µορφή.
δ) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. συµµορφώνεται µε τις κατά το άρθρο

23 υποχρεώσεις της.
5. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. τηρεί αρχείο µε τα έγγραφα που κα-

ταρτίζονται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του πελάτη και
της Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα οποία αναφέρουν τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των µερών, καθώς και τους όρους υπό
τους οποίους η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσίες στον πε-
λάτη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών µπο-
ρεί να ορίζονται µε αναφορά σε άλλα έγγραφα ή νοµικά
κείµενα.

6. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει στον πελάτη επαρκή ενηµέρω-
ση, σε σταθερό µέσο, σχετικά µε τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει περιοδικές α-
ναφορές προς τον πελάτη, ανάλογα µε τον τύπο και την
πολυπλοκότητα των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέ-
σων και τη φύση της υπηρεσίας που παρέχεται στον πε-
λάτη και συµπεριλαµβάνει, όπου συντρέχει περίπτωση,
το κόστος των συναλλαγών που διενεργούνται και των
υπηρεσιών που παρέχονται για λογαριασµό του.
Κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών η

Α.Ε.Π.Ε.Υ., πριν από την κατάρτιση της συναλλαγής, πα-
ρέχει σε σταθερό µέσο στον πελάτη δήλωση καταλλη-
λότητας, µε την οποία προσδιορίζονται οι παρασχεθεί-
σες συµβουλές και ο τρόπος µε τον οποίο αυτές ανταπο-
κρίνονται στις προτιµήσεις, τους στόχους και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη.
Αν η συµφωνία για αγορά ή πώληση χρηµατοπιστωτι-

κού µέσου έχει συναφθεί µε χρήση µέσου επικοινωνίας
εξ αποστάσεως, που δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων
παράδοση της δήλωσης καταλληλότητας, η Α.Ε.Π.Ε.Υ.
παρέχει την έγγραφη δήλωση καταλληλότητας σε στα-
θερό µέσο, αµέσως µόλις ο πελάτης δεσµευτεί µε οποι-
αδήποτε συµφωνία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ο πελάτης έχει συγκατατεθεί να παραλάβει τη δή-

λωση καταλληλότητας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση, µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και
β) η Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει προσφέρει στον πελάτη τη δυνα-

τότητα να καθυστερήσει τη συναλλαγή, προκειµένου να
λάβει προηγουµένως τη δήλωση καταλληλότητας.
Όταν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσία διαχείρισης χαρ-

τοφυλακίου ή έχει ενηµερώσει τον πελάτη ότι θα πραγ-
µατοποιεί περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας, η

περιοδική ενηµέρωση περιέχει επικαιροποιηµένη δήλω-
ση σχετικά µε τον τρόπο, µε τον οποίο η επένδυση αντα-
ποκρίνεται στις προτιµήσεις, τους στόχους και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη.

7. Αν µια σύµβαση πίστωσης για ακίνητα που προορί-
ζονται για κατοικία, η οποία υπάγεται στις διατάξεις σχε-
τικά µε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας
καταναλωτών που προβλέπεται στο ν. 4438/2016
(Α΄ 220), έχει ως προϋπόθεση την παροχή στον ίδιο κα-
ταναλωτή µιας επενδυτικής υπηρεσίας σε σχέση µε ενυ-
πόθηκες οµολογίες που εκδίδονται ειδικά για την εξα-
σφάλιση της χρηµατοδότησης της εν λόγω σύµβασης πί-
στωσης και έχουν τους ίδιους όρους µε αυτήν η οποία
σχετίζεται µε ακίνητα που προορίζονται για κατοικία,
προκειµένου το δάνειο να είναι πληρωτέο, να αναχρηµα-
τοδοτείται ή να εξοφλείται, η παροχή της υπηρεσίας αυ-
τής δεν υπόκειται στις επιβαλλόµενες µε το παρόν άρ-
θρο υποχρεώσεις.

Άρθρο 26
Παροχή υπηρεσιών µέσω άλλης επιχείρησης 

επενδύσεων
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που λαµβάνει µέσω άλλης επιχείρησης
επενδύσεων οδηγίες για την παροχή επενδυτικών ή πα-
ρεπόµενων υπηρεσιών για λογαριασµό ενός πελάτη
µπορεί να βασίζεται στις σχετικές µε τον πελάτη πληρο-
φορίες που τις γνωστοποιεί η τελευταία αυτή επιχείρηση
επενδύσεων. Η επιχείρηση επενδύσεων, µέσω της οποί-
ας παρέχονται οι οδηγίες, παραµένει υπεύθυνη για την
πληρότητα και την ακρίβεια των διαβιβαζόµενων πληρο-
φοριών.

2. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που λαµβάνει οδηγίες για την παροχή υ-
πηρεσιών για λογαριασµό πελάτη µέσω άλλης επιχείρη-
σης επενδύσεων, µπορεί να βασίζεται σε οποιεσδήποτε
συστάσεις έχουν δοθεί στον πελάτη από την άλλη αυτή
επιχείρηση επενδύσεων σχετικά µε την υπηρεσία ή τη
συναλλαγή. Η επιχείρηση επενδύσεων, µέσω της οποίας
παρέχονται οι οδηγίες, παραµένει υπεύθυνη για την κα-
ταλληλότητα των παρεχόµενων συστάσεων ή συµβου-
λών για τον συγκεκριµένο πελάτη.

3. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που λαµβάνει οδηγίες ή εντολές πελάτη
µέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων παραµένει υπεύ-
θυνη για την παροχή της υπηρεσίας ή την ολοκλήρωση
της συναλλαγής, βάσει αυτών των πληροφοριών ή συ-
στάσεων, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρό-
ντος τίτλου.

Άρθρο 27
Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών µε τους πλέον

ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους
(Άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνουν επαρκή µέτρα, ώστε να ε-
πιτυγχάνουν, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο α-
ποτέλεσµα για τον πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη την τι-
µή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης
και διακανονισµού, τον όγκο, τη φύση και οποιονδήποτε
άλλο παράγοντα που σχετίζεται µε την εκτέλεση της ε-
ντολής. Όταν ο πελάτης έχει δώσει συγκεκριµένες οδη-
γίες, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκτελεί την εντολή, σύµφωνα µε αυ-
τές τις οδηγίες.
Όταν Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκτελεί εντολή για λογαριασµό ιδιώ-

21



τη πελάτη, το βέλτιστο αποτέλεσµα προσδιορίζεται µε
βάση το συνολικό τίµηµα, το οποίο αντιστοιχεί στην τιµή
του χρηµατοπιστωτικού µέσου και στο κόστος που σχε-
τίζεται µε την εκτέλεση, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα
έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και συνδέονται άµεσα
µε την εκτέλεση της εντολής, συµπεριλαµβανοµένων
των αµοιβών που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, των ε-
ξόδων εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοι-
πών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους που συµµε-
τέχουν στην εκτέλεση της εντολής.
Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος, σύµ-

φωνα µε το πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση ανταγωνιστι-
κών τόπων για την εκτέλεση µιας εντολής που αφορά
χρηµατοπιστωτικό µέσο, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αξιολογεί και συ-
γκρίνει τα αποτελέσµατα που θα επιτυγχάνονταν για τον
πελάτη µε την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από
τους τόπους εκτέλεσης που περιλαµβάνονται στην πολι-
τική εκτέλεσης εντολών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και στους οποί-
ους µπορεί να εκτελεστεί η σχετική εντολή, λαµβάνο-
ντας κατά την αξιολόγηση αυτή υπόψη τις προµήθειες
που εισπράττει η ίδια η Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα κόστη που βα-
ρύνουν τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε κα-
θέναν από τους επιλέξιµους τόπους εκτέλεσης.

2. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαµβάνει οποιαδήποτε αµοιβή, έκ-
πτωση ή µη χρηµατικό όφελος για να κατευθύνει εντο-
λές πελατών σε συγκεκριµένο τόπο διαπραγµάτευσης ή
εκτέλεσης κατά παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά
µε τις συγκρούσεις συµφερόντων ή τις αντιπαροχές,
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 και στα άρθρα 23 και
24.

3. Για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που υπόκεινται στη
σχετική µε την κατάρτιση συναλλαγών υποχρέωση των
άρθρων 23 και 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014, κάθε
τόπος διαπραγµάτευσης και κάθε συστηµατικός εσωτε-
ρικοποιητής και, για τα λοιπά χρηµατοπιστωτικά µέσα,
κάθε τόπος εκτέλεσης, διαθέτει στο κοινό, ατελώς, δε-
δοµένα σχετικά µε την ποιότητα της εκτέλεσης των συ-
ναλλαγών που διενεργούνται στο συγκεκριµένο τόπο
τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Μετά την εκτέλεση συναλ-
λαγής για λογαριασµό πελάτη, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. πληροφορεί
τον πελάτη σε ποιον τόπο εκτελέστηκε η εντολή. Οι πε-
ριοδικές εκθέσεις περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες σχετικά
µε την τιµή, τα κόστη, την ταχύτητα και την πιθανότητα
εκτέλεσης µεµονωµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεσπίζουν και εφαρµόζουν αποτελε-
σµατικούς µηχανισµούς, προκειµένου να συµµορφώνο-
νται µε την παράγραφο 1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεσπίζουν και ε-
φαρµόζουν πολιτική εκτέλεσης εντολών που να τους ε-
πιτρέπει να επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλε-
σµα για τις εντολές των πελατών τους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.

5. Η πολιτική εκτέλεσης εντολών περιέχει, για κάθε
κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, πληροφορίες
σχετικά µε τους διάφορους τόπους όπου η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ε-
κτελεί τις εντολές των πελατών της και τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν την επιλογή του τόπου εκτέλεσης.
Περιλαµβάνει τουλάχιστον τους τόπους εκείνους, οι ο-
ποίοι επιτρέπουν στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. να επιτυγχάνει συστη-
µατικά το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλε-
ση των εντολών πελατών.
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει στους πελάτες τις κατάλληλες

πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική εκτέλεσης εντο-
λών που ακολουθεί. Οι πληροφορίες επεξηγούν σαφώς,

µε επαρκείς λεπτοµέρειες και µε τρόπο εύκολα κατανοη-
τό από τους πελάτες, τον τρόπο µε τον οποίο η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα εκτελέσει τις εντολές για λογαριασµό του
πελάτη. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει εκ των προτέρων τη συ-
ναίνεση των πελατών της σχετικά µε την πολιτική εκτέ-
λεσης εντολών.
Όταν η ακολουθούµενη πολιτική εκτέλεσης εντολών

προβλέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών πελατών
εκτός τόπου διαπραγµάτευσης, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδίως ενη-
µερώνει τους πελάτες της σχετικά µε τη δυνατότητα αυ-
τή. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει εκ των προτέρων τη ρητή συ-
ναίνεση των πελατών της, προτού προβεί στην εκτέλεση
εντολών πελατών εκτός τόπου διαπραγµάτευσης. Η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. µπορεί να λαµβάνει τη συναίνεση µε τη µορ-
φή γενικής συµφωνίας ή για συγκεκριµένες συναλλα-
γές.

6. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που εκτελούν εντολές πελατών συνο-
ψίζουν και δηµοσιοποιούν σε ετήσια βάση, για κάθε κα-
τηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους πέντε πρώτους
τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών
(«trading volumes»), στους οποίους εκτέλεσαν εντολές
πελατών κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και στοιχεία
για την ποιότητα εκτέλεσης που επιτεύχθηκε.

7. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που εκτελούν εντολές πελατών παρα-
κολουθούν την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών
και της πολιτικής εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν,
ώστε να εντοπίζουν και να διορθώνουν, όπου απαιτείται,
τυχόν ελλείψεις. Ιδίως, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξετάζουν σε τα-
κτική βάση αν οι τόποι εκτέλεσης που περιλαµβάνονται
στην πολιτική εκτέλεσης εντολών επιτυγχάνουν το βέλ-
τιστο δυνατό αποτέλεσµα για τον πελάτη και τροποποι-
ούν αναλόγως τους µηχανισµούς εκτέλεσης εντολών
που εφαρµόζουν, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων,
τις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 3 και 6. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιούν
στους πελάτες, µε τους οποίους έχουν διαρκή πελατεια-
κή σχέση, κάθε ουσιαστική αλλαγή των µηχανισµών και
της πολιτικής εκτέλεσης εντολών που εφαρµόζουν.

8. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σε θέση να τεκµηριώσει στους
πελάτες της, κατόπιν αιτήµατός τους, ότι έχει εκτελέσει
τις εντολές τους, σύµφωνα µε την πολιτική εκτέλεσης ε-
ντολών που ακολουθεί, καθώς και να τεκµηριώσει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήµατός της, τη
συµµόρφωσή της µε το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 28
Κανόνες χειρισµού των εντολών πελατών

(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχει λάβει άδεια να εκτελεί εντολές
για λογαριασµό πελατών εφαρµόζει διαδικασίες και µη-
χανισµούς που διασφαλίζουν την έγκαιρη, δίκαιη και τα-
χεία εκτέλεση των εντολών πελατών σε σχέση µε τις ε-
ντολές άλλων πελατών ή τις θέσεις διαπραγµάτευσης
της ίδιας της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και επιτρέπουν την εκτέλεση
συγκρίσιµων κατά τα λοιπά εντολών πελατών µε βάση
το χρόνο λήψης τους από την Α.Ε.Π.Ε.Υ..

2. Σε περίπτωση οριακής εντολής πελάτη επί µετοχών
που είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζό-
µενη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
σε τόπο διαπραγµάτευσης, η οποία δεν εκτελείται αµέ-
σως µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, η
Α.Ε.Π.Ε.Υ., εκτός αν ο πελάτης δώσει ρητά άλλες οδη-
γίες, λαµβάνει µέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη
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δυνατή εκτέλεση της εντολής, ανακοινώνοντάς την αµέ-
σως δηµόσια µε τρόπο ευπρόσιτο στους άλλους συµµε-
τέχοντες στην αγορά. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκπληρώνει την υπο-
χρέωσή της αυτή διαβιβάζοντας την οριακή εντολή του
πελάτη σε τόπο διαπραγµάτευσης. Με απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
µπορεί να αίρεται η υποχρέωση δηµοσιοποίησης οριακής
εντολής, η οποία είναι µεγάλου µεγέθους σε σύγκριση
µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014.

Άρθρο 29
Υποχρεώσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ. όταν ορίζουν 

συνδεδεµένους αντιπροσώπους
(Άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. µπορεί να ορίζει συνδεδεµένους αντι-
προσώπους, εφόσον αυτοί είναι εγγεγραµµένοι στο µη-
τρώο της παραγράφου 4, και κατόπιν προηγούµενης ε-
νηµέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπε-
ζας της Ελλάδος προκειµένου για πιστωτικά ιδρύµατα
της Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι µπορούν
να προβαίνουν σε προώθηση των υπηρεσιών της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., την οποία αντιπροσωπεύουν, σε προσέλκυση
πελατείας ή σε λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών ή
δυνητικών πελατών, σε τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών
µέσων και σε παροχή συµβουλών σχετικά µε τα χρηµα-
τοπιστωτικά µέσα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η
Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 
Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να κα-

τέχουν χρήµατα ή χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαρια-
σµό πελατών. 

2. Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι ενεργούν για λογα-
ριασµό µιας και µόνο Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ευθύνεται
πλήρως και άνευ όρων για κάθε πράξη ή παράλειψη των
συνδεδεµένων αντιπροσώπων που έχει ορίσει, όταν αυ-
τοί ενεργούν για λογαριασµό της.

3. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζει ότι οι συνδεδεµένοι αντι-
πρόσωποί της γνωστοποιούν ότι ενεργούν ως συνδεδε-
µένοι αντιπρόσωποι της συγκεκριµένης Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπο-
τε επικοινωνούν µε πελάτη ή δυνητικό πελάτη ή προτού
προωθήσουν ή παράσχουν σε αυτόν τις υπηρεσίες της
παραγράφου 1. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ελέγχει τις δραστηριότητες
των συνδεδεµένων αντιπροσώπων της, ώστε να διασφα-
λίζει ότι εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε τον παρόντα
νόµο, όταν ενεργεί µέσω αυτών. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. που ορίζει
συνδεδεµένους αντιπροσώπους λαµβάνει επαρκή µέ-
τρα, ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόµενο δυσµενών
επιπτώσεων των µη υποκείµενων, στον παρόντα νόµο,
δραστηριοτήτων των συνδεδεµένων αντιπροσώπων στις
δραστηριότητες που ασκούν αυτοί για λογαριασµό της
Α.Ε.Π.Ε.Υ..

4. Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι που είναι εγκατε-
στηµένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι α-
πό την επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυµα
που αντιπροσωπεύουν σε µητρώο συνδεδεµένων αντι-
προσώπων που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, αντίστοιχα. Το µη-
τρώο αυτό επικαιροποιείται τακτικά και είναι ελεύθερα
προσβάσιµο στο κοινό. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και
τα πιστωτικά ιδρύµατα που προτείνουν την εγγραφή
συνδεδεµένου αντιπροσώπου στο µητρώο βεβαιώνουν
ότι αυτός διαθέτει επαρκώς καλή φήµη και κατάλληλες
γενικές, εµπορικές και επαγγελµατικές γνώσεις και ικα-

νότητες που του επιτρέπουν να παρέχει την επενδυτική
υπηρεσία ή την παρεπόµενη υπηρεσία και να ανακοινώ-
νουν µε ακρίβεια στον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη κά-
θε χρήσιµη πληροφορία για την προτεινόµενη υπηρεσία. 

5. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της
Τράπεζας της Ελλάδος, ανάλογα µε την αρµοδιότητά
τους, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή
των συνδεδεµένων αντιπροσώπων στο µητρώο το οποίο
τηρείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα
της Ελλάδος, αντίστοιχα, καθώς και οι τεχνικές λεπτο-
µέρειες για την τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και
την πρόσβαση του επενδυτικού κοινού σε αυτό. Με την ί-
δια απόφαση µπορεί να ορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις
για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. και των
πιστωτικών ιδρυµάτων, αντίστοιχα, που χρησιµοποιούν
συνδεδεµένους αντιπροσώπους, καθώς και των συνδε-
δεµένων αντιπροσώπων και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο
θέµα σχετικά µε τη λειτουργία των συνδεδεµένων αντι-
προσώπων.

Άρθρο 30
Συναλλαγές µε επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους 

(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν λάβει άδεια να εκτελούν ε-
ντολές για λογαριασµό πελατών ή να διενεργούν συ-
ναλλαγές για ίδιο λογαριασµό ή να λαµβάνουν και να
διαβιβάζουν εντολές, πριν ή κατά τη διενέργεια συναλ-
λαγών µε επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, δεν υπο-
χρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις του
άρθρου 24, µε εξαίρεση τις παραγράφους 4 και 5, του
άρθρου 25 µε εξαίρεση την παράγραφο 6, του άρθρου 27
και της παραγράφου 1 του άρθρου 28, όσον αφορά τις
συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρε-
σία άµεσα σχετιζόµενη µε αυτές τις συναλλαγές. 
Στις συναλλαγές τους µε τους επιλέξιµους αντισυµ-

βαλλόµενους οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν µε εντιµότητα, α-
µεροληψία και επαγγελµατισµό και επικοινωνούν µε
τρόπο που είναι ορθός, σαφής και µη παραπλανητικός,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του επιλέξιµου αντισυµ-
βαλλοµένου και της επιχειρηµατικής του δραστηριότη-
τας.

2. Επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι είναι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι
ΟΣΕΚΑ και οι εταιρείες διαχείρισής τους, τα ταµεία συ-
ντάξεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, άλλοι οργανι-
σµοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που έχουν λάβει ά-
δεια λειτουργίας ή ρυθµίζονται µε βάση το δίκαιο της Έ-
νωσης ή εθνικό δίκαιο κράτους-µέλους, οι εθνικές κυ-
βερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συµπερι-
λαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων που διαχειρίζο-
νται το δηµόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο, οι κεντρικές
τράπεζες και οι υπερεθνικοί οργανισµοί. 
Η κατηγοριοποίηση ως επιλέξιµου αντισυµβαλλοµέ-

νου βάσει του πρώτου εδαφίου δεν θίγει το δικαίωµα
των οντοτήτων αυτών να ζητήσουν να αντιµετωπιστούν,
είτε γενικά είτε για συγκεκριµένες συναλλαγές, ως πε-
λάτες των οποίων οι σχέσεις µε την Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπόκει-
νται στις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28.

3. Σε περίπτωση συναλλαγής στην οποία ο δυνητικός
αντισυµβαλλόµενος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κρά-
τος-µέλος, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποδέχεται το καθεστώς του α-
ντισυµβαλλοµένου, όπως αυτό καθορίζεται από τη νοµο-
θεσία του κράτους µέλους εγκατάστασής του.
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4. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., πριν διενεργήσουν συναλλαγές της
παραγράφου 1, λαµβάνουν από τον δυνητικό αντισυµ-
βαλλόµενο ρητή επιβεβαίωση ότι δέχεται να αντιµετωπι-
στεί ως επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος. Η επιβεβαίωση
αυτή λαµβάνεται είτε µε µορφή γενικής συµφωνίας είτε
για κάθε µεµονωµένη συναλλαγή.

ΤΜΗΜΑ 3
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 31
Παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες

του ΠΜΔ ή του ΜΟΔ και µε άλλες 
εκ του νόµου υποχρεώσεις

(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ ορίζουν και διατηρούν ως προς
τους συγκεκριµένους ΠΜΔ ή ΜΟΔ αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς και διαδικασίες για την τακτική παρακολού-
θηση της συµµόρφωσης των µελών, συµµετεχόντων ή
χρηστών τους µε τους κανόνες τους. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ πα-
ρακολουθούν τις εντολές που αποστέλλονται, περιλαµ-
βανοµένων των ακυρώσεων και τις συναλλαγές που κα-
ταρτίζουν τα µέλη, οι συµµετέχοντες ή οι χρήστες τους
µέσω των συστηµάτων τους, προκειµένου να εντοπίζο-
νται παραβάσεις των κανόνων αυτών, συνθήκες µη εύ-
ρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών, ενέργειες που ενδέχε-
ται να υποδηλώνουν συµπεριφορά που απαγορεύεται α-
πό τον Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014 ή δυσλειτουργίες των
συστηµάτων σχετικά µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο και
χρησιµοποιούν τους αναγκαίους πόρους ώστε να εξα-
σφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα αυτού του ελέγχου.

2. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ ενηµερώνουν αµέσως την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς για σηµαντικές παραβάσεις των κα-
νόνων τους, για συνθήκες µη εύρυθµης διεξαγωγής συ-
ναλλαγών ή για ενέργειες που ενδέχεται να υποδηλώ-
νουν συµπεριφορά που απαγορεύεται από τον Κανονι-
σµό (ΕΕ) 596/2014 ή για δυσλειτουργίες των συστηµά-
των σχετικά µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ

και στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Όσον αφορά ενέργειες που ενδέχεται να υποδηλώ-

νουν συµπεριφορά που απαγορεύεται από τον Κανονι-
σµό (ΕΕ) 596/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποι-
εί τις αρµόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών-µελών και
την ΕΑΚΑΑ, εφόσον είναι πεπεισµένη ότι διαπράττεται ή
έχει διαπραχθεί τέτοια συµπεριφορά.

3. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ διαβιβάζουν επίσης χωρίς αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
σε κάθε αρµόδια για τη διερεύνηση και δίωξη της κατά-
χρησης της αγοράς αρχή βοηθώντας τες στη διερεύνη-
ση και δίωξη της κατάχρησης αγοράς που διαπράττεται
στα συστήµατά τους ή µέσω αυτών.

Άρθρο 32
Αναστολή διαπραγµάτευσης και διαγραφή 

χρηµατοπιστωτικών µέσων από τη διαπραγµάτευση 
σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ

(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 67, να απαιτεί την αναστολή διαπραγµάτευσης ή τη
διαγραφή χρηµατοπιστωτικού µέσου από τη διαπραγµά-
τευση, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι διαχειριστές αγοράς που δια-
χειρίζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ µπορούν να αναστείλουν τη δια-
πραγµάτευση ή να διαγράψουν χρηµατοπιστωτικό µέσο
το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες του ΠΜΔ ή του
ΜΟΔ, εκτός αν η αναστολή ή διαγραφή αυτή ενδέχεται
να βλάψει σηµαντικά τα συµφέροντα των επενδυτών ή
την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.

2. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρί-
ζονται ΠΜΔ ή ΜΟΔ, όταν αναστέλλουν τη διαπραγµά-
τευση ή διαγράφουν ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο, ανα-
στέλλουν τη διαπραγµάτευση ή διαγράφουν και τα πα-
ράγωγα που αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του Τµή-
µατος Γ΄ του Παραρτήµατος I, τα οποία σχετίζονται ή έ-
χουν ως σηµείο αναφοράς το συγκεκριµένο χρηµατοπι-
στωτικό µέσο, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υποστή-
ριξη των στόχων της αναστολής διαπραγµάτευσης ή της
διαγραφής του υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου.
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζο-
νται ΠΜΔ ή ΜΟΔ δηµοσιοποιούν την απόφαση αυτή σχε-
τικά µε την αναστολή ή τη διαγραφή του χρηµατοπιστω-
τικού µέσου και κάθε σχετικού παραγώγου, και την κοι-
νοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση αναστο-
λής διαπραγµάτευσης ή διαγραφής χρηµατοπιστωτικού
µέσου ή παραγώγου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις πα-
ραγράφους 1 και 2, απαιτεί από τις ρυθµιζόµενες αγο-
ρές, άλλους ΠΜΔ ή ΜΟΔ και συστηµατικούς εσωτερικο-
ποιητές που υπάγονται στην αρµοδιότητά της και όπου
αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης αυτό το χρηµα-
τοπιστωτικό µέσο ή παράγωγο κατά τα παραπάνω, την
αναστολή διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή του συγκε-
κριµένου χρηµατοπιστωτικού µέσου ή παραγώγου όταν
η αναστολή διαπραγµάτευσης ή η διαγραφή οφείλεται
σε υπόνοια για κατάχρηση της αγοράς, σε δηµόσια πρό-
ταση ή στη µη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφο-
ριών σχετικά µε τον εκδότη ή το χρηµατοπιστωτικό µέσο
κατά παράβαση των άρθρων 7 και 17 του Κανονισµού
(ΕΕ) 596/2014, εκτός αν τέτοια αναστολή ή διαγραφή θα
µπορούσε να βλάψει σηµαντικά τα συµφέροντα των ε-
πενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιοποιεί και κοινο-

ποιεί, αµέσως, στην Ε.Α.Κ.Α.Α. και τις αρµόδιες αρχές
των άλλων κρατών-µελών την απόφαση αυτή.

4. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 εφαρµόζονται α-
ντίστοιχα και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν
λαµβάνει κοινοποίηση από αρµόδιες αρχές άλλων κρα-
τών-µελών, σχετικά µε την αναστολή ή τη διαγραφή χρη-
µατοπιστωτικού µέσου ή παραγώγου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

24



Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λάβει την κοινοποί-
ηση του προηγούµενου εδαφίου, διαβιβάζει τη σχετική
απόφασή της στην Ε.Α.Κ.Α.Α. και στις υπόλοιπες αρµό-
διες αρχές. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει
να µην προβεί σε αναστολή διαπραγµάτευσης ή διαγρα-
φή του χρηµατοπιστωτικού µέσου ή παραγώγου, η κοι-
νοποίηση συνοδεύεται και από την αντίστοιχη αιτιολο-
γία.

5. Τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως 4 ισχύουν
και όταν αίρεται η αναστολή της διαπραγµάτευσης του
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή του αναφερόµενου στα ση-
µεία 4 έως 10 του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος I΄ πα-
ραγώγου που σχετίζεται ή έχει ως σηµείο αναφοράς το
χρηµατοπιστωτικό αυτό µέσο.

6. Η διαδικασία κοινοποίησης των παραπάνω παραγρά-
φων ισχύει επίσης στην περίπτωση που η απόφαση για
αναστολή διαπραγµάτευσης ή διαγραφή ενός χρηµατο-
πιστωτικού µέσου ή του αναφερόµενου στα σηµεία 4 έ-
ως 10 του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος I΄ παραγώ-
γου που σχετίζεται ή έχει ως σηµείο αναφοράς το χρη-
µατοπιστωτικό αυτό µέσο λαµβάνεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

ΤΜΗΜΑ 4
ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜµΕ

Άρθρο 33
Αγορές ανάπτυξης ΜµΕ

(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Ο διαχειριστής ΠΜΔ µπορεί να υποβάλει στην αρµό-
δια, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 18, αρχή
αίτηση καταχώρισης του ΠΜΔ ως αγοράς ανάπτυξης
ΜµΕ.

2. Η αρµόδια, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγρα-
φο αρχή µπορεί, µε απόφασή της, να καταχωρίσει τον
ΠΜΔ ως αγορά ανάπτυξης ΜµΕ, εφόσον κρίνει ότι ο
ΠΜΔ πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 και έχει
τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 18. 

3. Ο ΠΜΔ διαθέτει αποτελεσµατικούς κανόνες, συστή-
µατα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι πληρούνται
τα εξής:
α) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των εκδο-

τών των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα εντάσσονται
προς διαπραγµάτευση στον ΠΜΔ είναι ΜµΕ κατά τον
χρόνο που ο ΠΜΔ καταχωρίζεται ως αγορά ανάπτυξης
ΜµΕ και σε κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος,
β) ορίζονται κατάλληλα κριτήρια για την αρχική ένταξη

σε διαπραγµάτευση και τη µετέπειτα παραµονή των χρη-
µατοπιστωτικών µέσων των εκδοτών στην αγορά,
γ) κατά την αρχική ένταξη σε διαπραγµάτευση χρηµα-

τοπιστωτικών µέσων στην αγορά, διατίθενται επαρκείς
δηµοσιευµένες πληροφορίες που να επιτρέπουν στους
επενδυτές να λαµβάνουν απόφαση για το αν θα επενδύ-
σουν ή όχι στα χρηµατοπιστωτικά µέσα, είτε διατίθεται
κατάλληλο πληροφοριακό δελτίο για την ένταξη σε δια-
πραγµάτευση είτε ενηµερωτικό δελτίο, εφόσον ισχύουν
οι απαιτήσεις του ν. 3401/2005 (Α΄257) σχετικά µε τη δη-
µόσια προσφορά που πραγµατοποιείται σε συνδυασµό
µε την αρχική ένταξη του χρηµατοπιστωτικού µέσου σε
διαπραγµάτευση στον ΠΜΔ, 
δ) υπάρχει κατάλληλη διαρκής περιοδική χρηµατοοι-

κονοµική πληροφόρηση από ή για λογαριασµό ενός εκ-

δότη στην αγορά, όπως ιδίως, ελεγµένες ετήσιες εκθέ-
σεις,
ε) οι εκδότες στην αγορά όπως ορίζονται στο σηµείο

21 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού
(ΕΕ) 596/2014, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά κα-
θήκοντα σε εκδότη όπως ορίζονται στο σηµείο 25 της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014 και οι έχοντες στενό δεσµό µε αυτά όπως ορί-
ζονται στο σηµείο 26 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 596/2014, συµµορφώνονται µε τις
σχετικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτούς βάσει του
Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014,
στ) η προβλεπόµενη στο νοµοθετικό πλαίσιο πληροφό-

ρηση σχετικά µε τους εκδότες στην αγορά αποθηκεύεται
και διαχέεται στο κοινό,
ζ) υπάρχουν αποτελεσµατικά συστήµατα και έλεγχοι

µε στόχο την αποτροπή και τον εντοπισµό κατάχρησης
αγοράς για τη συγκεκριµένη αγορά, όπως απαιτείται από
τον Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014.

4. Τα κριτήρια της παραγράφου 3 δε θίγουν τη συµ-
µόρφωση του διαχειριστή ΠΜΔ µε άλλες υποχρεώσεις
βάσει του παρόντος νόµου σχετικά µε τη λειτουργία των
ΠΜΔ. Ο διαχειριστής ΠΜΔ µπορεί να επιβάλει πρόσθε-
τες υποχρεώσεις εκτός των καθοριζόµενων στην εν λό-
γω παράγραφο.

5. Η αρµόδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αρχή
µπορεί να διαγράψει από το µητρώο της έναν ΠΜΔ ως α-
γορά ανάπτυξης ΜµΕ, σύµφωνα µε τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 18, σε οποιαδήποτε από τις ε-
ξής περιπτώσεις: 
α) ύστερα από αίτηση διαγραφής του διαχειριστή

ΠΜΔ,
β) εφόσον δεν πληρούνται πλέον όσον αφορά τον

ΠΜΔ οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.
6. Αν η αρµόδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αρχή

καταχωρίσει ή διαγράψει έναν ΠΜΔ ως αγορά ανάπτυ-
ξης ΜµΕ βάσει του παρόντος άρθρου, ενηµερώνει όσο
το δυνατόν συντοµότερα την Ε.Α.Κ.Α.Α. σχετικά µε την
εν λόγω καταχώριση ή διαγραφή. 

7. Το χρηµατοπιστωτικό µέσο ενός εκδότη που έχει ε-
νταχθεί προς διαπραγµάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜµΕ
µπορεί να ενταχθεί προς διαπραγµάτευση και σε άλλη α-
γορά ανάπτυξης ΜµΕ µόνον εφόσον ο εκδότης έχει ενη-
µερωθεί και δεν έχει φέρει αντίρρηση. Στην περίπτωση
αυτή, ωστόσο, ο εκδότης δεν υπόκειται σε καµία υπο-
χρέωση σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση ή την αρ-
χική, διαρκή ή κατά περίπτωση δηµοσιοποίηση, ως προς
την εν λόγω αγορά ΜµΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 34
Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων 
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/65/EE)

Α. Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων σε άλλο κράτος-µέλος

1. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας, σύµφωνα µε το ν. 4261/2014, µπορεί να πα-
ρέχει ελεύθερα επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επεν-
δυτικές δραστηριότητες, καθώς και να παρέχει παρεπό-
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µενες υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος, υπό τον όρο ότι
αυτές οι υπηρεσίες και δραστηριότητες καλύπτονται από
την άδεια λειτουργίας τους. Η παροχή παρεπόµενων υ-
πηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε συνδυασµό µε επενδυτι-
κή υπηρεσία ή δραστηριότητα.

2. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες ή
να ασκήσει δραστηριότητες στο έδαφος άλλου κράτους-
µέλους για πρώτη φορά ή να τροποποιήσει το φάσµα
των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που ήδη παρέχει µε
τον τρόπο αυτό, ανακοινώνει τις ακόλουθες πληροφο-
ρίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) το κράτος-µέλος στο οποίο προτίθεται να δραστη-

ριοποιηθεί,
β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο δηλώνονται

ιδίως οι επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κα-
θώς και οι παρεπόµενες υπηρεσίες που προτίθεται να
παρέχει στο έδαφος του κράτους-µέλους υποδοχής και
κατά πόσον προτίθεται να το πράξει µέσω της χρήσης
συνδεδεµένων αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατε-
στηµένοι στην Ελλάδα. Αν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. σκοπεύει να
χρησιµοποιήσει συνδεδεµένους αντιπροσώπους, κοινο-
ποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ταυτότητα των
συνδεδεµένων αντιπροσώπων.
Αν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. σκοπεύει να χρησιµοποιήσει συνδεδε-

µένους αντιπροσώπους που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα στο έδαφος των κρατών-µελών στα οποία προ-
τίθεται να παρέχει υπηρεσίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς κοινοποιεί, µέσα σε ένα (1) µήνα από την παραλαβή
όλων των πληροφοριών, στην αρµόδια αρχή του κρά-
τους-µέλους υποδοχής που έχει οριστεί ως σηµείο επι-
κοινωνίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 79
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, την ταυτότητα των συνδεδεµέ-
νων αντιπροσώπων που η Α.Ε.Π.Ε.Υ. σκοπεύει να χρησι-
µοποιήσει για επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότη-
τες στο κράτος-µέλος υποδοχής. 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µέσα σε ένα (1) µήνα
από τη λήψη των πληροφοριών αυτών, τις διαβιβάζει
στην αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής που
έχει οριστεί ως σηµείο επικοινωνίας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
Κατόπιν αυτού, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. µπορεί να αρχίσει να παρέ-
χει την ή τις σχετικές υπηρεσίες και δραστηριότητες στο
κράτος-µέλος υποδοχής.

4. Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας α-
πό τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί γραπτώς τη
µεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα (1) µήνα
τουλάχιστον πριν επιφέρει τη µεταβολή αυτή. Η Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής για τη µεταβολή.

5. Πιστωτικό ίδρυµα που επιθυµεί να παρέχει επενδυτι-
κές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, καθώς επίσης παρεπό-
µενες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µέσω
συνδεδεµένων αντιπροσώπων, γνωστοποιεί στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος την ταυτότητα των συνδεδεµένων αντι-
προσώπων. 
Αν το πιστωτικό ίδρυµα σκοπεύει να χρησιµοποιήσει

συνδεδεµένους αντιπροσώπους που είναι εγκατεστηµέ-
νοι στην Ελλάδα, στο έδαφος των κρατών µελών στα ο-
ποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες, η Τράπεζα της
Ελλάδος κοινοποιεί µέσα σε ένα (1) µήνα από την παρα-
λαβή όλων των πληροφοριών, στην αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής που έχει οριστεί ως σηµείο ε-
πικοινωνίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου

79 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, την ταυτότητα των συνδε-
δεµένων αντιπροσώπων που το πιστωτικό ίδρυµα σκο-
πεύει να χρησιµοποιήσει για την παροχή υπηρεσιών στο
κράτος µέλος υποδοχής. 

6. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι διαχειρι-
στές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ και ΜΟΔ µετά την
άδεια λειτουργίας που έλαβαν στην Ελλάδα, γνωστοποι-
ούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή στην Τράπεζα της
Ελλάδος κατά περίπτωση, το κράτος-µέλος στο οποίο
προτίθενται να εγκαταστήσουν κατάλληλες υποδοµές
για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη διαπραγµά-
τευση στις αγορές αυτές από εξ αποστάσεως χρήστες,
µέλη ή συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στο έ-
δαφος του κράτους-µέλους υποδοχής. Η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση,
κοινοποιεί µέσα σε ένα (1) µήνα την πληροφορία αυτή
στην αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους όπου πρόκειται
να εγκατασταθούν οι υποδοµές ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος
κατά περίπτωση γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση, ύστερα από αίτηση της αρµόδιας αρχής του
κράτους-µέλους υποδοχής του ΠΜΔ, την ταυτότητα των
εξ αποστάσεως µελών ή συµµετεχόντων στον ΠΜΔ που
είναι εγκατεστηµένοι στο κράτος-µέλος υποδοχής.
Β. Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και

δραστηριοτήτων στην Ελλάδα
1. Κάθε επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια

λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρµόδια αρχή άλ-
λου κράτους-µέλους, σύµφωνα µε την Οδηγία
2014/65/ΕΕ, ή, προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων,
σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, µπορεί να παρέχει
ελεύθερα επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτι-
κές δραστηριότητες, καθώς και να παρέχει παρεπόµενες
υπηρεσίες στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι αυτές οι υπη-
ρεσίες και δραστηριότητες καλύπτονται από την άδεια
λειτουργίας της. Η παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών ε-
πιτρέπεται µόνο σε συνδυασµό µε επενδυτική υπηρεσία
ή δραστηριότητα. 

2. Αν η επιχείρηση επενδύσεων σκοπεύει να χρησιµο-
ποιήσει για την παροχή στην Ελλάδα επενδυτικών υπη-
ρεσιών ή δραστηριοτήτων, καθώς και παρεπόµενων υπη-
ρεσιών, συνδεδεµένους αντιπροσώπους που είναι εγκα-
τεστηµένοι στο κράτος-µέλος καταγωγής της, η Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς αναρτά στην ιστοσελίδα της πληρο-
φορίες για την ταυτότητα των συνδεδεµένων αντιπρο-
σώπων, αφού λάβει σχετική κοινοποίηση για την ταυτό-
τητα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων από την αρµό-
δια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής της επιχείρη-
σης επενδύσεων. 

3. Μετά τη διαβίβαση από την αρµόδια αρχή του κρά-
τους-µέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του προγράµµατος δρα-
στηριοτήτων της επιχείρησης επενδύσεων και των λοι-
πών πληροφοριών της παραγράφου 2 του άρθρου 34 της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί
να αρχίσει να παρέχει την ή τις σχετικές υπηρεσίες και
δραστηριότητες στην Ελλάδα.

4. Αν πιστωτικό ίδρυµα σκοπεύει να χρησιµοποιήσει,
για την παροχή στην Ελλάδα επενδυτικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων, καθώς και παρεπόµενων υπηρεσιών,
συνδεδεµένους αντιπροσώπους που είναι εγκατεστηµέ-
νοι στο κράτος-µέλος καταγωγής του, η Τράπεζα της
Ελλάδος αναρτά στην ιστοσελίδα της πληροφορίες για
την ταυτότητα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων, αφού
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λάβει σχετική κοινοποίηση για την ταυτότητα των συν-
δεδεµένων αντιπροσώπων από την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος.

5. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές α-
γοράς άλλων κρατών-µελών που διαχειρίζονται ΠΜΔ και
ΜΟΔ επιτρέπεται να εγκαθιστούν στην Ελλάδα κατάλ-
ληλες υποδοµές για να διευκολύνουν την πρόσβαση και
τη διαπραγµάτευση στις αγορές αυτές από εξ αποστά-
σεως χρήστες, µέλη ή συµµετέχοντες που είναι εγκατε-
στηµένοι στην Ελλάδα.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος κατά περίπτωση, µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια
αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής της επιχείρησης
επενδύσεων ή του διαχειριστή αγοράς, η οποία της έχει
γνωστοποιήσει την εγκατάσταση υποδοµών, σύµφωνα
µε την παράγραφο 5, να της γνωστοποιήσει την ταυτό-
τητα των εξ αποστάσεως µελών ή συµµετεχόντων στον
ΠΜΔ που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα. 

Άρθρο 35
Εγκατάσταση υποκαταστήµατος 

(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Α. Εγκατάσταση υποκαταστήµατος σε άλλο κράτος-
µέλος

1. Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και πιστωτικά ιδρύµατα που έ-
χουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το ν.
4261/2014, µπορούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρε-
σίες ή δραστηριότητες, καθώς και παρεπόµενες υπηρε-
σίες στο έδαφος άλλου κράτους-µέλους, σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο και το ν. 4261/2014 µέσω της άσκησης
του δικαιώµατος εγκατάστασης, και ειδικότερα είτε µε
την εγκατάσταση υποκαταστήµατος είτε µέσω συνδεδε-
µένου αντιπροσώπου εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος-
µέλος, υπό τον όρο ότι οι υπηρεσίες και δραστηριότητες
αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που χορη-
γήθηκε στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή στο πιστωτικό ίδρυµα. Η παρο-
χή παρεπόµενων υπηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε συν-
δυασµό µε επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα.

2. Κάθε Α.Ε.Π.Ε.Υ. που επιθυµεί να εγκαταστήσει υπο-
κατάστηµα στο έδαφος άλλου κράτους-µέλους ή να
χρησιµοποιήσει συνδεδεµένους αντιπροσώπους εγκατε-
στηµένους σε άλλο κράτος-µέλος στο οποίο δεν έχει ε-
γκαταστήσει υποκατάστηµα πρέπει πρώτα να το γνω-
στοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να της
παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα κράτη-µέλη στο έδαφος των οποίων προτίθεται

να εγκαταστήσει υποκατάστηµα ή τα κράτη - µέλη στα ο-
ποία δεν έχει εγκαταστήσει υποκατάστηµα αλλά σχεδιά-
ζει να χρησιµοποιήσει συνδεδεµένους αντιπροσώπους
που είναι εγκατεστηµένοι σε αυτά,
β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρο-

νται, µεταξύ άλλων, οι επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστη-
ριότητες, καθώς και οι παρεπόµενες υπηρεσίες που θα
προσφέρονται,
γ) στην περίπτωση υποκαταστήµατος, την οργανωτική

διάρθρωση του υποκαταστήµατος, καθώς και αν το υπο-
κατάστηµα προτίθεται να χρησιµοποιήσει συνδεδεµέ-
νους αντιπροσώπους και την ταυτότητα των εν λόγω
συνδεδεµένων αντιπροσώπων,
δ) στην περίπτωση συνδεδεµένων αντιπροσώπων που

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε ένα κράτος-µέλος στο
οποίο η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει εγκαταστήσει υποκατάστη-

µα, περιγραφή της προβλεπόµενης χρήσης των συνδε-
δεµένων αντιπροσώπων και την οργανωτική δοµή, περι-
λαµβανοµένων των διαδικασιών αναφοράς, προσδιορί-
ζοντας τον τρόπο µε τον οποίο ο συνδεδεµένος αντι-
πρόσωπος εντάσσεται στην εταιρική δοµή της
Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
ε) τη διεύθυνση στο κράτος-µέλος υποδοχής, στην ο-

ποία είναι δυνατόν να ζητούνται και να παραλαµβάνο-
νται έγγραφα, και
στ) τα ονόµατα των υπευθύνων διαχείρισης του υπο-

καταστήµατος ή του συνδεδεµένου αντιπροσώπου.
Αν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. χρησιµοποιεί συνδεδεµένο αντιπρό-

σωπο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος-µέλος, ο εν λόγω
συνδεδεµένος αντιπρόσωπος εξοµοιώνεται προς υποκα-
τάστηµα στο άλλο κράτος-µέλος, και υπόκειται σε κάθε
περίπτωση στις περί υποκαταστηµάτων διατάξεις του
παρόντος.

3. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει λόγους να
αµφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης
ή της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων που προτί-
θεται να ασκήσει, µέσα σε τρεις (3) µήνες αφότου λάβει
όλες αυτές τις πληροφορίες τις ανακοινώνει στην αρµό-
δια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής που έχει ορι-
στεί ως σηµείο επικοινωνίας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και ενηµερώνει σχε-
τικά την Α.Ε.Π.Ε.Υ..

4. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει επί-
σης στην αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής
διευκρινίσεις σχετικά µε το εγκεκριµένο σύστηµα αποζη-
µίωσης του οποίου η Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι µέλος, σύµφωνα
µε το ν. 2533/1997. Σε περίπτωση µεταβολής του περιε-
χοµένου των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του κρά-
τους- µέλους υποδοχής.

5. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνηθεί να ανακοι-
νώσει τις πληροφορίες αυτές στην αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής, γνωστοποιεί τους λόγους
της άρνησής της στην ενδιαφερόµενη Α.Ε.Π.Ε.Υ. µέσα
σε τρεις (3) µήνες από τη λήψη όλων των πληροφοριών.

6. Μόλις λάβει ανακοίνωση από την αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής, ή, ελλείψει ανακοίνωσης, το
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία
της ανακοίνωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το
υποκατάστηµα µπορεί να εγκατασταθεί και να αρχίσει
τις δραστηριότητές του.

7. Πιστωτικό ίδρυµα που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει
συνδεδεµένο αντιπρόσωπο εγκατεστηµένο σε άλλο
κράτος µέλος για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων, καθώς και παρεπόµενων υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και την Οδηγία
2014/65/ΕΕ, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος και
της διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.
Αν η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει λόγους να αµφι-

βάλλει για την επάρκεια της διοικητικής δοµής ή της
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύ-
µατος, µέσα σε τρεις (3) µήνες αφότου λάβει όλες αυτές
τις πληροφορίες τις ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους υποδοχής που έχει οριστεί ως σηµείο ε-
πικοινωνίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
79 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και ενηµερώνει σχετικά το
πιστωτικό ίδρυµα. 
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Αν η Τράπεζα της Ελλάδος αρνηθεί να ανακοινώσει τις
πληροφορίες αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους-µέ-
λους υποδοχής, γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής
της στο ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα µέσα σε τρεις
(3) µήνες από τη λήψη όλων των πληροφοριών.
Μόλις λάβει ανακοίνωση από την αρµόδια αρχή του

κράτους-µέλους υποδοχής, ή, ελλείψει ανακοίνωσης, το
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία
της διαβίβασης της ανακοίνωσης από την Τράπεζα της
Ελλάδος, ο συνδεδεµένος αντιπρόσωπος µπορεί να αρ-
χίσει τις δραστηριότητές του. Ο συνδεδεµένος αντιπρό-
σωπος υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου
σχετικά µε τα υποκαταστήµατα.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των
καθηκόντων της και αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή
του κράτους-µέλους υποδοχής, µπορεί να προβαίνει σε
επιτόπιους ελέγχους στο υποκατάστηµα Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο
κράτος-µέλος υποδοχής.

9. Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας α-
πό τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενηµερώνει γραπτώς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη µεταβολή αυτή ένα (1)
µήνα τουλάχιστον πριν επιφέρει τη µεταβολή. Η Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει επίσης την αρµόδια αρ-
χή του κράτους µέλους υποδοχής για τη σχετική µετα-
βολή.
Β. Εγκατάσταση υποκαταστήµατος στην Ελλάδα
1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, καθώς

και παρεπόµενες υπηρεσίες µπορεί να παρέχονται στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και το
ν. 4261/2014, µέσω της άσκησης του δικαιώµατος εγκα-
τάστασης, είτε µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος
είτε µέσω συνδεδεµένου αντιπροσώπου εγκατεστηµέ-
νου στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι οι υπηρεσίες και δρα-
στηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουρ-
γίας που χορηγήθηκε στην επιχείρηση επενδύσεων ή
στο πιστωτικό ίδρυµα στο κράτος-µέλος καταγωγής. Η
παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε
συνδυασµό µε επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα.

2. Αν η επιχείρηση επενδύσεων χρησιµοποιεί συνδε-
δεµένο αντιπρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, ο
συνδεδεµένος αντιπρόσωπος εξοµοιώνεται προς υποκα-
τάστηµα στην Ελλάδα, και υπόκειται σε κάθε περίπτωση
στις περί υποκαταστηµάτων διατάξεις του παρόντος νό-
µου.

3. Μόλις λάβει ανακοίνωση από την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς ως αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους υπο-
δοχής, ή, ελλείψει ανακοίνωσης, το αργότερο µέσα σε
δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης από
την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής της
επιχείρησης επενδύσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς του προγράµµατος δραστηριοτήτων της επιχείρη-
σης επενδύσεων και των λοιπών πληροφοριών της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το
υποκατάστηµα µπορεί να εγκατασταθεί και να αρχίσει
τις δραστηριότητές του.

4. Πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος
που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει συνδεδεµένο αντιπρό-
σωπο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα για την παροχή ε-
πενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, καθώς και πα-
ρεπόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
µόλις λάβει ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος
ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής, ή, ελ-
λείψει ανακοίνωσης, το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες

από την ηµεροµηνία της διαβίβασης της ανακοίνωσης α-
πό την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής
του πιστωτικού ιδρύµατος στην Τράπεζα της Ελλάδος
του προγράµµατος δραστηριοτήτων του πιστωτικού ι-
δρύµατος και των λοιπών πληροφοριών της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ο συνδε-
δεµένος αντιπρόσωπος µπορεί να αρχίσει τις δραστηριό-
τητές του. Ο συνδεδεµένος αντιπρόσωπος υπόκειται
στις διατάξεις του παρόντος σχετικά µε τα υποκαταστή-
µατα.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι οι υπη-
ρεσίες που παρέχει το υποκατάστηµα στην Ελλάδα συ-
νάδουν µε τις υποχρεώσεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28
του παρόντος και των άρθρων 14 έως 26 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και της απόφασης της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται, σύµφωνα µε την
παρ. 12 του άρθρου 24.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωµα να εξε-

τάζει τις ρυθµίσεις του υποκαταστήµατος και να ζητεί ό-
ποιες αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες ώστε να της
δοθεί η δυνατότητα να επιβάλλει την τήρηση των υπο-
χρεώσεων των άρθρων 24, 25, 27 και 28 του παρόντος
και των άρθρων 14 έως 26 του Κανονισµού (ΕΕ)
600/2014 και των µέτρων που έχουν θεσπιστεί κατ’ ε-
φαρµογή τους, όσον αφορά τις υπηρεσίες ή δραστηριό-
τητες που παρέχει στην Ελλάδα το υποκατάστηµα.

6. Αν επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος έχει εγκαταστήσει υ-
ποκατάστηµα στην Ελλάδα, η αρµόδια αρχή του κρά-
τους- µέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων
µπορεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων της και αφού
ενηµερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προβαίνει
σε επιτόπιους ελέγχους στο υποκατάστηµα αυτό.

Άρθρο 36
Πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες αγορές
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων άλλου κράτους-µέλους
που έχουν λάβει άδεια να εκτελούν εντολές για λογα-
ριασµό πελατών ή να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό έχουν δικαίωµα να γίνουν µέλη των ρυθµι-
ζόµενων αγορών που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλά-
δα ή έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε αυτές µε κάποιον α-
πό τους ακόλουθους τρόπους:
α) άµεσα, µε την εγκατάσταση υποκαταστηµάτων

στην Ελλάδα,
β) αποκτώντας την ιδιότητα του εξ αποστάσεως µέ-

λους ρυθµιζόµενης αγοράς ή το δικαίωµα εξ αποστάσε-
ως πρόσβασης στη ρυθµιζόµενη αγορά, χωρίς υποχρέω-
ση εγκατάστασης στην Ελλάδα, αν οι διαδικασίες και τα
συστήµατα διαπραγµάτευσης της αγοράς αυτής δεν α-
παιτούν φυσική παρουσία για τη διενέργεια συναλλαγών
στην αγορά. 

Άρθρο 37
Πρόσβαση στα συστήµατα κεντρικού 

αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού
και δικαίωµα επιλογής του συστήµατος διακανονισµού

(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των τίτλων III, IV ή V του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 648/2012, οι επιχειρήσεις επενδύσεων από
άλλα κράτη-µέλη έχουν δικαίωµα άµεσης ή έµµεσης
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πρόσβασης σε συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµέ-
νου, εκκαθάρισης και διακανονισµού που λειτουργούν
στην Ελλάδα για την οριστικοποίηση ή την τακτοποίηση
της οριστικοποίησης συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα.
Η άµεση ή έµµεση πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων

επενδύσεων στα εν λόγω συστήµατα υπόκειται στα ίδια
διαφανή και αντικειµενικά χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που
εφαρµόζονται στα τοπικά µέλη ή τους συµµετέχοντές
τους. 

2. Οι ρυθµιζόµενες αγορές που λειτουργούν στην Ελ-
λάδα παρέχουν σε όλα τα µέλη και τους συµµετέχοντες
το δικαίωµα να επιλέγουν το σύστηµα διακανονισµού
των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που διε-
νεργούνται σε αυτές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υπάρχουν όσοι σύνδεσµοι και συµφωνίες µεταξύ

του επιλεγόµενου συστήµατος διακανονισµού και κάθε
άλλου συστήµατος ή υποδοµής απαιτούνται για την εξα-
σφάλιση αποτελεσµατικού και οικονοµικού διακανονι-
σµού της συγκεκριµένης συναλλαγής,
β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναγνωρίζει ότι οι τε-

χνικές προϋποθέσεις για το διακανονισµό των συναλλα-
γών που διενεργούνται στη ρυθµιζόµενη αγορά µέσω
συστήµατος διακανονισµού άλλου από εκείνο που έχει
επιλέξει η ρυθµιζόµενη αγορά επιτρέπουν την οµαλή και
εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών.
Η εν λόγω εκτίµηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

δεν θίγει τις αρµοδιότητες των εθνικών κεντρικών τρα-
πεζών ως επιβλεπουσών των συστηµάτων διακανονι-
σµού ή των άλλων εποπτικών αρχών που έχουν αρµοδιό-
τητα για αυτά τα συστήµατα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς λαµβάνει υπόψη την επίβλεψη και εποπτεία που ήδη
ασκούν αυτοί οι φορείς ώστε να µην υπάρχει αδικαιολό-
γητη επικάλυψη της εποπτείας.

Άρθρο 38
Διατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού 

αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού
άλλου κράτους- µέλους από ΠΜΔ

(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι διαχειριστές αγοράς που διαχει-
ρίζονται ΠΜΔ µπορούν να συνάπτουν µε κεντρικό αντι-
συµβαλλόµενο ή φορέα εκκαθάρισης και σύστηµα διακα-
νονισµού άλλου κράτους-µέλους κατάλληλες συµφω-
νίες για την εκκαθάριση ή το διακανονισµό ορισµένων ή
όλων των συναλλαγών που διενεργούν τα µέλη ή οι συµ-
µετέχοντες στο πλαίσιο των συστηµάτων τους. 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν µπορεί να αντιτα-
χθεί στη χρήση κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, φορέα
εκκαθάρισης ή συστήµατος διακανονισµού άλλου κρά-
τους-µέλους, εκτός αν αυτό είναι αποδεδειγµένα ανα-
γκαίο για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του
συγκεκριµένου ΠΜΔ, και λαµβανοµένων υπόψη των ορι-
ζόµενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 προϋποθέσε-
ων για τα συστήµατα διακανονισµού.
Για την αποφυγή αδικαιολόγητης αλληλοεπικάλυψης

ων ελέγχων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπό-
ψη την επίβλεψη και εποπτεία του συστήµατος εκκαθά-
ρισης και διακανονισµού που ήδη ασκούν οι εθνικές κε-
ντρικές τράπεζες ως επιβλέπουσες των συστηµάτων εκ-
καθάρισης και διακανονισµού ή άλλες εποπτικές αρχές

που διαθέτουν σχετική αρµοδιότητα για τα εν λόγω συ-
στήµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 39
Εγκατάσταση υποκαταστήµατος

(Άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Eπιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει
στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυ-
τικές δραστηριότητες µε ή χωρίς παρεπόµενες υπηρε-
σίες προς ιδιώτες πελάτες ή προς επαγγελµατίες πελά-
τες κατά την έννοια του Τµήµατος II του Παραρτήµατος
II, υποχρεούται να εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό υ-
ποκατάστηµα στην Ελλάδα.

2. Tο υποκατάστηµα λαµβάνει προηγούµενη άδεια λει-
τουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις:
α) η παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες η επιχείρη-

ση τρίτης χώρας ζητά άδεια λειτουργίας προϋποθέτει τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας και εποπτεύεται στην τρί-
τη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση και η αι-
τούσα επιχείρηση έχει λάβει σχετική άδεια λειτουργίας,
για τη χορήγηση της οποίας η αρµόδια αρχή έχει λάβει
δεόντως υπόψη τυχόν συστάσεις της Οµάδας Χρηµατο-
οικονοµικής Δράσης για την καταπολέµηση της νοµιµο-
ποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (Financial Action
Task Force, FATF),
β) έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαι-

αγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος και της τρίτης χώ-
ρας όπου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση ρυθµίσεις
συνεργασίας, που περιλαµβάνουν ρυθµίσεις σχετικά µε
την ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό της διατήρη-
σης της ακεραιότητας της αγοράς και της προστασίας
των επενδυτών,
γ) το υποκατάστηµα έχει στη διάθεσή του επαρκές αρ-

χικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος
ή, σύµφωνα µε το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 4261/2014, εφόσον πρόκειται για υποκατάστηµα
πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη χώρα, 
δ) ορίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα υπεύθυνα

για τη διαχείριση του υποκαταστήµατος, και συµµορφώ-
νονται όλα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 9, 
ε) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένη η επι-

χείρηση της τρίτης χώρας έχει συνάψει συµφωνία µε την
Ελλάδα, η οποία είναι απολύτως σύµφωνη µε τα πρότυ-
πα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγµατος φορο-
λογικής σύµβασης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά µε το εισόδηµα
και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσµατική ανταλ-
λαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα, συµπεριλαµ-
βανοµένων τυχόν πολυµερών φορολογικών συµφωνιών,
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στ) η επιχείρηση συµµετέχει σε σύστηµα αποζηµίωσης
των επενδυτών που έχει συσταθεί ή αναγνωριστεί, σύµ-
φωνα µε το ν. 2533/1997 ή το ν. 4370/2016, εφόσον πρό-
κειται για υποκατάστηµα επιχείρησης τρίτης χώρας όπου
είναι πιστωτικό ίδρυµα.

3. Η επιχείρηση τρίτης χώρας που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 υποβάλλει την αίτησή της στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά πε-
ρίπτωση. 

4. Εφόσον πρόκειται για υποκατάστηµα επιχείρησης
τρίτης χώρας που είναι πιστωτικό ίδρυµα, εφαρµόζονται
επίσης οι διατάξεις του ν. 4261/2014 και οι σχετικές κατ’
εξουσιοδότηση αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 40
Υποχρέωση ενηµέρωσης

(Άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Μια επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να λάβει ά-
δεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρε-
σιών ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων µε ή
χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες στην Ελλάδα µέσω υπο-
καταστήµατος, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα µε την αρµοδιό-
τητά τους, τα εξής: 
α) την επωνυµία της αρµόδιας εποπτικής αρχής στην

οικεία τρίτη χώρα. Όταν για την εποπτεία είναι αρµόδιες
περισσότερες από µία αρχές, παρέχονται λεπτοµέρειες
για τα αντίστοιχα πεδία αρµοδιοτήτων,
β) όλα τα σχετικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία,

νοµική µορφή, έδρα και διεύθυνση, µέλη του διοικητικού
οργάνου, µέτοχοι) και επιχειρησιακό πρόγραµµα µε τις
επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, καθώς και τις
παρεπόµενες υπηρεσίες που θα παρέχονται, και την ορ-
γανωτική δοµή του υποκαταστήµατος, συµπεριλαµβανο-
µένης της περιγραφής οποιασδήποτε εξωτερικής ανάθε-
σης σηµαντικών επιχειρησιακών λειτουργιών σε τρίτους,
γ) τα ονόµατα των υπευθύνων για τη διοίκηση του υ-

ποκαταστήµατος και τα σχετικά έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η τήρηση των απαιτήσεων της παραγράφου 1
του άρθρου 9
δ) πληροφορίες σχετικά µε το αρχικό κεφάλαιο που έ-

χει στη διάθεσή του το υποκατάστηµα.

Άρθρο 41
Χορήγηση της άδειας λειτουργίας

(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος κατά περίπτωση χορηγεί άδεια λειτουργίας µόνο ό-
ταν έχει πειστεί ότι:
α) πληρούνται οι όροι του άρθρου 39, 
β) το υποκατάστηµα της επιχείρησης τρίτης χώρας θα

µπορεί να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος

κατά περίπτωση, ενηµερώνει την επιχείρηση τρίτης χώ-
ρας µέσα σε έξι (6) µήνες από την υποβολή πλήρους αί-
τησης, για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας.

2. Το υποκατάστηµα επιχείρησης τρίτης χώρας που έ-
χει λάβει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγρα-

φο 1 συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται
στα άρθρα 16 έως 20, στα άρθρα 23, 24, 25 και 27, στην
παράγραφο 1 του άρθρου 28 και στα άρθρα 30, 31 και 32,
όπως επίσης στα άρθρα 3 έως 26 του Κανονισµού (ΕΕ)
600/2014 και στα µέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή
τους, και υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς ή προκειµένου περί υποκαταστήµατος επιχεί-
ρησης τρίτης χώρας που είναι πιστωτικό ίδρυµα στην ε-
ποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς κατά το λόγο της αρµοδιότητας τους, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67.

Άρθρο 42
Παροχή υπηρεσιών µε αποκλειστική πρωτοβουλία 

του πελάτη
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Όταν, µε αποκλειστική πρωτοβουλία ιδιώτη πελάτη ή
επαγγελµατία πελάτη υπό την έννοια του Τµήµατος II
του Παραρτήµατος II εγκατεστηµένου ή ευρισκόµενου
στην Ελλάδα, παρέχεται σε αυτόν επενδυτική υπηρεσία
ή ασκείται επενδυτική δραστηριότητα από επιχείρηση
τρίτης χώρας, η προϋπόθεση της χορήγησης άδειας,
σύµφωνα µε το άρθρο 39 δεν ισχύει για την παροχή της
εν λόγω υπηρεσίας ή δραστηριότητας από την επιχείρη-
ση της τρίτης χώρας στο πρόσωπο αυτό, συµπεριλαµβα-
νοµένης τυχόν υφιστάµενης σχέσης που αφορά την πα-
ροχή της υπηρεσίας ή την άσκηση της δραστηριότητας.
Η πρωτοβουλία των πελατών αυτών δεν δίδει στην επι-
χείρηση της τρίτης χώρας το δικαίωµα να διαθέτει στο
συγκεκριµένο πελάτη νέες κατηγορίες επενδυτικών
προϊόντων ή επενδυτικών υπηρεσιών µε άλλον τρόπο
πέραν του υποκαταστήµατος.

ΤΜΗΜΑ 2
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 43
Ανάκληση άδειας λειτουργίας

(Άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος
κατά περίπτωση, µπορεί να ανακαλέσει, εν όλω ή εν µέ-
ρει, την άδεια λειτουργίας, αν η επιχείρηση της τρίτης
χώρας στην οποία χορήγησε άδεια λειτουργίας βάσει
του άρθρου 41:
α) δεν κάνει χρήση της άδειας µέσα σε δώδεκα (12)

µήνες, παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή δεν έχει παράσχει
επενδυτικές υπηρεσίες ούτε έχει ασκήσει επενδυτική
δραστηριότητα κατά το προηγούµενο εξάµηνο, 
β) έλαβε την άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων, ή µε ο-

ποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τους όρους µε τους οποίους της

χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες πα-

ραβάσεις των σχετικών µε τη λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ.
διατάξεων του παρόντος ή του Κανονισµού (ΕΕ)
600/2014, και κάθε άλλης διάταξης της νοµοθεσίας για
την κεφαλαιαγορά που εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις
τρίτων χωρών.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 44 
Άδεια λειτουργίας ρυθµιζόµενης αγοράς

και εφαρµοστέο δίκαιο
(Άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η λειτουργία ρυθµιζόµενης αγοράς στην Ελλάδα ε-
πιτρέπεται ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς, εφόσον η τελευταία έχει πειστεί ότι τόσο ο δια-
χειριστής όσο και τα συστήµατα της ρυθµιζόµενης αγο-
ράς πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις και τους ό-
ρους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος
Τίτλου.

2. Με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων του ν.
4443/2016, του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 και της Οδη-
γίας 2014/57/ΕΕ (EE L 173/12.6.2014), οι συναλλαγές οι
οποίες πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των συστηµάτων
της ρυθµιζόµενης αγοράς, η άδεια λειτουργίας της οποί-
ας έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. 

3. Ο διαχειριστής αγοράς ασκεί τα καθήκοντά του σχε-
τικά µε την οργάνωση και λειτουργία της ρυθµιζόµενης
αγοράς υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς ως προς τη συµµόρφωση αυτής και του διαχειριστή
της προς τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου. Οι ρυθµιζό-
µενες αγορές οφείλουν να πληρούν συνεχώς τις προϋ-
ποθέσεις για την αρχική χορήγηση άδειας λειτουργίας
που καθορίζονται στον παρόντα Τίτλο. 

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλέσει
την άδεια λειτουργίας που χορήγησε σε ρυθµιζόµενη α-
γορά, αν:
α) ο διαχειριστής δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουρ-

γίας µέσα σε δώδεκα (12) µήνες, παραιτηθεί ρητώς απ’
αυτήν ή η ρυθµιζόµενη αγορά δεν έχει λειτουργήσει κα-
τά τους προηγούµενους έξι (6) µήνες,
β)  η άδεια λειτουργίας αποκτήθηκε βάσει ψευδών δη-

λώσεων ή µε οποιονδήποτε άλλο παράτυπο τρόπο,
γ) η ρυθµιζόµενη αγορά δεν πληροί πλέον τους όρους

υπό τους οποίους της χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) ο διαχειριστής της αγοράς κατά τη διαχείριση της

ρυθµιζόµενης αγοράς έχει υποπέσει σε σοβαρές και ε-
πανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων του παρό-
ντος ή του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014,
ε) ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του διαχειριστή της

ρυθµιζόµενης αγοράς. 
5. Κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας ρυθµιζόµενης α-

γοράς κοινοποιείται στην Ε.Α.Κ.Α.Α..

Άρθρο 45 
Άδεια λειτουργίας διαχειριστή αγοράς

(Άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Ο διαχειριστής αγοράς λειτουργεί µε τη µορφή ανώ-
νυµης εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας που χο-
ρηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο διαχειρι-
στής ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της ρυθµιζό-
µενης αγοράς που διαχειρίζεται και ευθύνεται για τη
συµµόρφωσή της µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην ισχύουσα νοµοθεσία.

2. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγο-
ράς ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων
(20.000.000) ευρώ, τουλάχιστον. Για τη χορήγηση άδει-

ας σύστασης απαιτείται να έχει κατατεθεί προηγουµέ-
νως το µετοχικό κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασµό σε πι-
στωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Άδεια λει-
τουργίας µπορεί να χορηγείται και σε υφιστάµενες ανώ-
νυµες εταιρείες, εφόσον έχουν ελάχιστο µετοχικό κε-
φάλαιο είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ και πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου. Τα ίδια
κεφάλαια του διαχειριστή αγοράς δεν µπορεί να υπολεί-
πονται του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου καθ’ όλη τη
διάρκεια λειτουργίας του. Οι µετοχές του διαχειριστή α-
γοράς είναι ονοµαστικές.

3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, η Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει ότι πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις του επόµενου άρθρου όσον αφορά την καταλληλό-
τητα των µελών του οργάνου διοίκησης και των προσώ-
πων που πραγµατικά διευθύνουν την επιχειρηµατική
δραστηριότητα και τη λειτουργία του διαχειριστή αγο-
ράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει επίσης ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, των προ-
σώπων που κατέχουν ειδική συµµετοχή στο µετοχικό κε-
φάλαιο του διαχειριστή κατά την έννοια της περίπτωσης
31 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και των προσώ-
πων που είναι σε θέση να ασκήσουν άµεσα ή έµµεσα ου-
σιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγο-
ράς. Από τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου εξαιρεί-
ται η Τράπεζα της Ελλάδος όταν έχει την ιδιότητα του
διαχειριστή αγοράς.

4. Έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτείται
για κάθε αλλαγή των µελών του οργάνου διοίκησης, των
προσώπων που πραγµατικά διευθύνουν τη δραστηριότη-
τά του και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν
άµεσα ή έµµεσα ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της
ρυθµιζόµενης αγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν
εγκρίνει τις προτεινόµενες αλλαγές αν διαπιστώνει αι-
τιολογηµένα ότι οι αλλαγές αποτελούν απειλή για την
ορθή και συνετή διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς. Α-
πό τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η
Τράπεζα της Ελλάδος όταν έχει την ιδιότητα του διαχει-
ριστή αγοράς

5. Προκειµένου για τη µεταβίβαση µετοχών του διαχει-
ριστή αγοράς, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συµµε-
τοχής µετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή
2/3 του µετοχικού κεφαλαίου του, απαιτείται προηγού-
µενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορή-
γηση της άδειας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την
καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις µετοχές,
σύµφωνα µε την παρ. 3. Η απόκτηση µετοχών χωρίς την
άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ως συνέπεια
τη στέρηση των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου στη
γενική συνέλευση.

6. Ο διαχειριστής της ρυθµιζόµενης αγοράς οφείλει
να:
α) παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να ανα-

κοινώνει στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς της ρυθµιζόµενης αγοράς ή του διαχει-
ριστή της και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των
συµφερόντων κάθε προσώπου που είναι σε θέση να α-
σκήσει ουσιαστική επιρροή στη διαχείρισή της,
β) γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να

ανακοινώνει στο κοινό κάθε µεταβίβαση κυριότητας που
επιφέρει µεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που
ασκούν ουσιαστική επιρροή στη λειτουργία της ρυθµιζό-
µενης αγοράς,
γ) κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ταυ-
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τότητα όλων των µελών του διοικητικού του οργάνου και
κάθε µεταβολή αυτών, καθώς και όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης
του διαχειριστή αγοράς µε τις παραγράφους 1 έως 4 του
επόµενου άρθρου.

7. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του διαχειριστή α-
γοράς, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για τις α-
νώνυµες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκωτούς ελε-
γκτές λογιστές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες
γίνονται στο Μητρώο της παρ. 8 του άρθρου 7β του
κ.ν. 2190/1920.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλέσει
την άδεια λειτουργίας διαχειριστή αγοράς αν:
α) ο διαχειριστής δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λει-

τουργίας µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από τη χορήγηση
της, παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή δεν έχει λειτουργή-
σει καµία ρυθµιζόµενη αγορά για συνεχόµενο διάστηµα
έξι (6) µηνών,
β) η άδεια λειτουργίας αποκτήθηκε µε ψευδείς δηλώ-

σεις ή µε οποιονδήποτε άλλον παράτυπο τρόπο,
γ) ο διαχειριστής δεν πληροί πλέον τους όρους µε

τους οποίους του χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) ο διαχειριστής της αγοράς κατά τη διαχείριση της

ρυθµιζόµενης αγοράς έχει υποπέσει σε σοβαρές και ε-
πανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων του παρό-
ντος, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του Kανονισµού (ΕΕ)
600/2014.

9. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και
να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση και
την ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή αγοράς,
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση της
καταλληλότητας των προσώπων που πραγµατικά διευ-
θύνουν τη δραστηριότητά του, των προσώπων που α-
σκούν ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθµιζόµε-
νης αγοράς και των µετόχων του, και κάθε άλλο τεχνικό
θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 46 
Απαιτήσεις που αφορούν το όργανο διοίκησης 

του διαχειριστή αγοράς
(Άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Τα µέλη του οργάνου διοίκησης του διαχειριστή α-
γοράς πρέπει να έχουν σε διαρκή βάση επαρκώς καλή
φήµη και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και
πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η συνολι-
κή σύνθεση του διοικητικού οργάνου αποτυπώνει ένα ε-
παρκώς ευρύ φάσµα πείρας.

2. Tα µέλη του οργάνου διοίκησης του διαχειριστή α-
γοράς πρέπει να τηρούν τα εξής:
α) Όλα τα µέλη αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την ε-

κτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του διαχειρι-
στή αγοράς. Ο αριθµός των θέσεων µέλους διοικητικού
συµβουλίου που µπορεί ταυτόχρονα να κατέχει ένα µέ-
λος διοικητικού οργάνου του διαχειριστή αγοράς, σε ο-
ποιαδήποτε νοµική οντότητα, συναρτάται µε τις ειδικό-
τερες περιστάσεις, τη φύση, το µέγεθος και τη πολυπλο-
κότητα των δραστηριοτήτων του διαχειριστή αγοράς.
β) Με την εξαίρεση των µελών που εκπροσωπούν το

κράτος στο όργανο διοίκησης, τα µέλη του διοικητικού
οργάνου διαχειριστή αγοράς που είναι σηµαντικός από
πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης, φύσεως,

πεδίου εφαρµογής και πολυπλοκότητας των δραστηριο-
τήτων του, δεν µπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα περισ-
σότερες θέσεις από αυτές που αντιστοιχούν στους πα-
ρακάτω συνδυασµούς: 
αα) είτε µία θέση εκτελεστικού µέλους διοικητικού

συµβουλίου και δύο (2) θέσεις µη εκτελεστικού µέλους
διοικητικού συµβουλίου,
ββ) είτε τέσσερις (4) θέσεις µη εκτελεστικού µέλους

διοικητικού συµβουλίου.
Θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους διοι-

κητικού συµβουλίου σε επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου ή
στις οποίες ο διαχειριστής αγοράς έχει ειδική συµµετο-
χή θεωρούνται ως µία θέση µέλους διοικητικού συµβου-
λίου.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιτρέπει σε

µέλη του διοικητικού οργάνου να διατηρούν µία πρόσθε-
τη θέση µη εκτελεστικού µέλους διοικητικού συµβουλί-
ου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει τακτικά την
Ε.Α.Κ.Α.Α. για την παροχή τέτοιων αδειών.
Για την εφαρµογή των περιορισµών της παρούσας πε-

ρίπτωσης δεν συνυπολογίζεται η συµµετοχή σε θέσεις
διοικητικού συµβουλίου οργανισµών που δεν ασκούν κα-
τά κύριο λόγο εµπορική δραστηριότητα.
γ) Το όργανο διοίκησης διαθέτει συλλογικά επαρκείς

γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να µπορεί να κατα-
νοήσει τις δραστηριότητες του διαχειριστή αγοράς, συ-
µπεριλαµβανοµένων των βασικών κινδύνων.
δ) Κάθε µέλος του οργάνου διοίκησης ενεργεί µε ειλι-

κρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση ώστε να
αξιολογεί αποτελεσµατικά και να θέτει υπό αµφισβήτη-
ση τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών στελεχών
όποτε αυτό χρειάζεται, καθώς και να επιβλέπει αποτελε-
σµατικά και να παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων.

3. Οι διαχειριστές αγοράς διαθέτουν επαρκείς ανθρώ-
πινους και χρηµατικούς πόρους για τον ορισµό και την
εκπαίδευση µελών του οργάνου διοίκησης.

4. Οι διαχειριστές αγοράς που είναι σηµαντικοί από
πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης, πεδίου ε-
φαρµογής και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων
τους, συγκροτούν επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων α-
ποτελούµενη από µέλη του οργάνου διοίκησης που δεν
έχουν καµία εκτελεστική λειτουργία στο διαχειριστή α-
γοράς. Η επιτροπή αξιολόγησης: 
α) εντοπίζει και προτείνει, προς έγκριση από το όργα-

νο διοίκησης ή προς έγκριση κατά τη γενική συνέλευση,
υποψηφίους για την κάλυψη των θέσεων του οργάνου
διοίκησης. Για αυτόν το σκοπό, η επιτροπή αξιολόγησης
υποψηφίων αξιολογεί συνδυαστικά την επάρκεια των
γνώσεων, των δεξιοτήτων, της διαφοροποίησης και της
πείρας των µελών του οργάνου διοίκησης. Περαιτέρω, η
επιτροπή συντάσσει περιγραφή των ρόλων και των ικα-
νοτήτων για συγκεκριµένο διορισµό και υπολογίζει τον
αναµενόµενο χρόνο απασχόλησης. Επιπλέον, η επιτρο-
πή αξιολόγησης υποψηφίων θέτει τον στόχο όσον αφο-
ρά την επαρκή εκπροσώπηση και των δύο φύλων στο δι-
οικητικό συµβούλιο και επεξεργάζεται πολιτική για το
πώς θα αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων του ανεπαρκώς
εκπροσωπούµενου φύλου, στο όργανο διοίκησης προ-
κειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός,
β) αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως τη δο-

µή, το µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του οργά-
νου διοίκησης, και απευθύνει συστάσεις σε αυτό σχετικά
µε τυχόν µεταβολές,
γ) αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως τις
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γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα σε ατοµικό επίπε-
δο των µελών του οργάνου διοίκησης και αυτού ως συ-
νόλου, και ενηµερώνει σχετικά το όργανο διοίκησης,
δ) επανεξετάζει περιοδικά την πολιτική που εφαρµόζει

το όργανο διοίκησης για την επιλογή και τον διορισµό α-
νώτερων στελεχών και κάνει συστάσεις προς αυτό.

5. Η επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων λαµβάνει υπό-
ψη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, στον βαθµό
που είναι δυνατόν και σε διαρκή βάση, την ανάγκη να ε-
ξασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων από το όργανο διοί-
κησης δεν καθορίζεται από ένα άτοµο ή µικρή οµάδα α-
τόµων κατά τρόπο που να θίγει τα συµφέροντα του δια-
χειριστή αγοράς στο σύνολό του.

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η επιτροπή
αξιολόγησης υποψηφίων µπορεί να χρησιµοποιεί οποια-
δήποτε µέσα κρίνει κατάλληλα, συµπεριλαµβανοµένων
των εξωτερικών συµβούλων.

7. Οι διαχειριστές αγοράς και οι αντίστοιχες επιτροπές
αξιολόγησης υποψηφίων οφείλουν να εξασφαλίζουν ευ-
ρύ φάσµα προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή
µελών στο όργανο διοίκησης και να εφαρµόζουν προς
τον σκοπό αυτό µια πολιτική που προωθεί την διαφορο-
ποίηση στο όργανο διοίκησης.

8. Το όργανο διοίκησης του διαχειριστή αγοράς ορίζει
και εποπτεύει την εφαρµογή ρυθµίσεων εταιρικής διακυ-
βέρνησης που εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική και
συνετή διαχείριση της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων
του διαχωρισµού των καθηκόντων, της αποτροπής των
συγκρούσεων συµφερόντων και µε τρόπο που προωθεί
την ακεραιότητα της αγοράς. Το όργανο διοίκησης πα-
ρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσµατι-
κότητα των ρυθµίσεων εταιρικής διακυβέρνησης του δια-
χειριστή αγοράς και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για
την αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών. Τα µέλη του οργά-
νου διοίκησης έχουν επαρκή πρόσβαση στις πληροφο-
ρίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την επίβλεψη
και την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφά-
σεων της διοίκησης.

9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αρνηθεί να
χορηγήσει άδεια λειτουργίας, αν δεν έχει πειστεί ότι τα
µέλη του οργάνου διοίκησης του διαχειριστή αγοράς
διαθέτουν την απαιτούµενη φήµη, έχουν επαρκείς γνώ-
σεις, ικανότητες και πείρα, και αφιερώνουν επαρκή χρό-
νο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή αν διαπι-
στώνει αιτιολογηµένα ότι το όργανο διοίκησης του δια-
χειριστή αγοράς µπορεί να αποτελέσει απειλή για την α-
ποτελεσµατική, ορθή και συνετή διαχείριση, καθώς και
την επαρκή εξέταση της ακεραιότητας της αγοράς.

10. Κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας
στη ρυθµιζόµενη αγορά, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που
πραγµατικά διευθύνουν την επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα και τη λειτουργία ρυθµιζόµενης αγοράς που έχει ή-
δη λάβει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο, τεκµαίρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της πα-
ραγράφου 1. 

Άρθρο 47 
Οργανωτικές απαιτήσεις

(Άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η ρυθµιζόµενη αγορά πρέπει κατ’ ελάχιστον να:
α) διαθέτει µηχανισµούς για τον σαφή εντοπισµό και

τη διαχείριση των ενδεχόµενων δυσµενών συνεπειών
που θα µπορούσε να συνεπάγεται για τη λειτουργία της

ρυθµιζόµενης αγοράς ή για τα µέλη της ή τους συµµετέ-
χοντες σε αυτήν, κάθε σύγκρουση µεταξύ των συµφερό-
ντων της ρυθµιζόµενης αγοράς, των µετόχων ή του δια-
χειριστή της αγοράς και της εύρυθµης λειτουργίας της
ρυθµιζόµενης αγοράς, ιδίως αν οι συγκρούσεις συµφε-
ρόντων ενδέχεται να βλάψουν τις λειτουργίες που η Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αναθέσει στη ρυθµιζόµενη
αγορά,
β) διαθέτει κατάλληλα µέσα που να της επιτρέπουν να

διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτε-
θειµένη, να εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς και
συστήµατα για τον εντοπισµό όλων των σηµαντικών κιν-
δύνων για τη λειτουργία της και να έχει λάβει αποτελε-
σµατικά µέτρα για τον περιορισµό αυτών των κινδύνων,
γ) διαθέτει µηχανισµούς που να επιτρέπουν την ορθή

διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του συστήµατος,
και ιδίως αποτελεσµατικούς µηχανισµούς έκτακτης ανά-
γκης για την αντιµετώπιση των κινδύνων δυσλειτουρ-
γίας των συστηµάτων,
δ) εφαρµόζει διαφανείς και µη παρέχοντες, διακριτική

ευχέρεια, κανόνες και διαδικασίες που να εξασφαλίζουν
τη δίκαιη και εύρυθµη διεξαγωγή των συναλλαγών και
να έχει υιοθετήσει αντικειµενικά κριτήρια για την αποτε-
λεσµατική εκτέλεση των εντολών,
ε) διαθέτει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που επι-

τρέπουν την αποτελεσµατική και έγκαιρη οριστικοποίη-
ση των συναλλαγών που εκτελούνται στο πλαίσιο των
συστηµάτων της,
στ) διαθέτει, τόσο κατά το χρόνο της χορήγησης της

άδειας λειτουργίας της όσο και σε µόνιµη βάση, επαρ-
κείς χρηµατοπιστωτικούς πόρους για να διασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία της, λαµβανοµένων υπόψη της φύ-
σης και της κλίµακας των συναλλαγών που διενεργού-
νται στη ρυθµιζόµενη αγορά, καθώς και του φάσµατος
και της σοβαρότητας των κινδύνων στους οποίους αυτή
είναι εκτεθειµένη, 
ζ) διαθέτει Κανονισµό λειτουργίας µε τον οποίο να

ρυθµίζονται ιδίως θέµατα των περιπτώσεων α΄ έως στ΄,
καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις των µε-
λών και των συµµετεχόντων της ρυθµιζόµενης αγοράς,
τους κανόνες πρόσβασης στη ρυθµιζόµενη αγορά, τους
κανόνες για την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων
για διαπραγµάτευση, τους κανόνες διαπραγµάτευσης,
καθώς και τους κανόνες σχετικά µε την αναστολή και τη
διαγραφή των χρηµατοπιστωτικών µέσων τηρουµένων
των διατάξεων των άρθρων 51 έως 53. 

2. Οι διαχειριστές αγοράς δεν επιτρέπεται να εκτε-
λούν εντολές πελατών έναντι ιδίων κεφαλαίων ή να κα-
ταρτίζουν αντιστοιχισµένες συναλλαγές για ίδιο λογα-
ριασµό σε ρυθµιζόµενες αγορές που διαχειρίζονται.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουρ-
γίας ρυθµιζόµενης αγοράς εφόσον διαπιστώσει ότι πλη-
ρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 47 έως
54.Ταυτόχρονα µε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
ρυθµιζόµενης αγοράς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρί-
νει τον Κανονισµό της ρυθµιζόµενης αγοράς ως προς τη
νοµιµότητά του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει
και κάθε τροποποίηση του Κανονισµού. Οι αποφάσεις
της παραγράφου αυτής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισµός και οι τροποποιήσεις
του δεσµεύουν, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα
µέλη της ρυθµιζόµενης αγοράς, τους συµµετέχοντες σε
αυτήν, τους εκδότες των κινητών αξιών που έχουν εισα-
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χθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή τους
στην ρυθµιζόµενη αγορά και εν γένει τα πρόσωπα τα ο-
ποία αφορά ο Κανονισµός. 

4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και
να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση και α-
νάκληση της άδειας λειτουργίας ρυθµιζόµενης αγοράς.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να εξειδικεύεται το περιε-
χόµενο του Κανονισµού λειτουργίας ρυθµιζόµενης αγο-
ράς και να καθορίζεται η διαδικασία δηµοσιοποίησης
του.

Άρθρο 48 
Ανθεκτικότητα των συστηµάτων, µέτρα διακοπής 

διαπραγµάτευσης και ηλεκτρονική διαπραγµάτευση
(Άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει αποτελεσµατικά συ-
στήµατα, διαδικασίες και µηχανισµούς προκειµένου να
διασφαλίζει ότι τα συστήµατα συναλλαγών της είναι αν-
θεκτικά, έχουν επαρκή χωρητικότητα για την εξυπηρέτη-
ση µεγάλων όγκων εντολών και µηνυµάτων, µπορεί να
διασφαλίσουν την εύρυθµη διεξαγωγή συναλλαγών υπό
συνθήκες έντονης πίεσης στην αγορά, ελέγχονται πλή-
ρως για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των όρων αυτών
και διαθέτουν αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για την αδιά-
λειπτη επιχειρησιακή λειτουργία που διασφαλίζουν τη
συνέχιση των υπηρεσιών της σε περίπτωση αστοχίας
των συστηµάτων συναλλαγών.

2. Η ρυθµιζόµενη αγορά:
α) συνάπτει γραπτή συµφωνία µε όλες τις επιχειρή-

σεις επενδύσεων που ακολουθούν στρατηγική ειδικής
διαπραγµάτευσης στη ρυθµιζόµενη αγορά, 
β) διαθέτει πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει τη συµµετο-

χή επαρκούς αριθµού επιχειρήσεων επενδύσεων στις
συµφωνίες αυτές, οι οποίες απαιτούν την υποβολή δε-
σµευτικών προσφορών σε ανταγωνιστικές τιµές έτσι ώ-
στε να παρέχεται ρευστότητα στην αγορά σε τακτική και
προβλέψιµη βάση, όπου ενδείκνυται τέτοια απαίτηση µε
βάση τη φύση και την κλίµακα των συναλλαγών στη συ-
γκεκριµένη ρυθµιζόµενη αγορά.

3. Η γραπτή συµφωνία που αναφέρεται στην παράγρα-
φο 2 καθορίζει τουλάχιστον:
α) τις υποχρεώσεις της επιχείρησης επενδύσεων σε

σχέση µε την παροχή ρευστότητας και, όπου έχει εφαρ-
µογή, οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από
τη συµµετοχή στο πλαίσιο που αναφέρεται στο στοιχείο
β΄ της παραγράφου 2,
β) οποιαδήποτε κίνητρα, µε τη µορφή εκπτώσεων ή σε

άλλη µορφή, που προσφέρει η ρυθµιζόµενη αγορά σε
µια επιχείρηση επενδύσεων για την παροχή ρευστότη-
τας στην αγορά σε τακτική και προβλέψιµη βάση και, ό-
που έχει εφαρµογή, οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα που
απορρέουν για την επιχείρηση επενδύσεων από τη συµ-
µετοχή της στο πλαίσιο που αναφέρεται στο στοιχείο β΄
της παραγράφου 2.
Η ρυθµιζόµενη αγορά παρακολουθεί και επιβάλλει τη

συµµόρφωση των επιχειρήσεων επενδύσεων προς τις α-
παιτήσεις των ανωτέρω γραπτών συµφωνιών. Η ρυθµιζό-
µενη αγορά ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σχετικά µε το περιεχόµενο της συµφωνίας και παρέχει,
κατόπιν αιτήµατος, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε
πρόσθετη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την τεκ-

µηρίωση της συµµόρφωσης της ρυθµιζόµενης αγοράς
προς την παρούσα παράγραφο.

4. Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει αποτελεσµατικά συ-
στήµατα, διαδικασίες και µηχανισµούς για την απόρριψη
εντολών που υπερβαίνουν τα προκαθορισµένα όρια ό-
γκου και τιµών ή είναι σαφώς εσφαλµένες.

5. Η ρυθµιζόµενη αγορά είναι σε θέση να διακόψει ή
να περιορίσει προσωρινά τη διαπραγµάτευση σε περί-
πτωση σηµαντικής µεταβολής σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα της τιµής ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου στην α-
γορά αυτή ή σε συναφή αγορά και, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, να είναι σε θέση να προβεί σε ακύρωση, τροπο-
ποίηση ή διόρθωση οποιασδήποτε συναλλαγής. Η ρυθµι-
ζόµενη αγορά οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι παράµετροι
για τη διακοπή των συναλλαγών έχουν καθοριστεί κα-
τάλληλα, κατά τρόπο που λαµβάνει υπόψη τη ρευστότη-
τα των διάφορων κατηγοριών και υποκατηγοριών χρηµα-
τοπιστωτικών µέσων, τη φύση του µοντέλου της αγοράς
και τις κατηγορίες των χρηστών και επαρκεί για την απο-
τροπή σηµαντικών διαταράξεων στην εύρυθµη διεξαγω-
γή των συναλλαγών.
Η ρυθµιζόµενη αγορά γνωστοποιεί τις παραµέτρους

για τη διακοπή της διαπραγµάτευσης και οποιαδήποτε
σηµαντική µεταβολή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς µε τρόπο συνεπή και συγκρίσιµο. Η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς γνωστοποιεί τις παραπάνω παραµέτρους και
µεταβολές στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. Εφόσον ρυθµιζόµενη αγορά
είναι σηµαντική από πλευράς ρευστότητας για συγκεκρι-
µένο χρηµατοπιστωτικό µέσο, οφείλει να διαθέτει τα α-
ναγκαία συστήµατα και διαδικασίες που διασφαλίζουν,
ότι, σε περίπτωση που διακόψει τη διαπραγµάτευση του
εν λόγω χρηµατοπιστωτικού µέσου σε οποιοδήποτε κρά-
τος-µέλος, θα ενηµερώσει τις αρµόδιες εποπτικές αρ-
χές, προκειµένου αυτές να συντονίσουν την αντιµετώπι-
ση για το σύνολο της αγοράς και να καθορίσουν κατά
πόσο ενδείκνυται να διακόψουν τις συναλλαγές σε άλ-
λους τόπους, στους οποίους γίνεται διαπραγµάτευση
του χρηµατοπιστωτικού µέσου, µέχρι να αρχίσει εκ νέου
η διαπραγµάτευση στην αρχική αγορά. 

6. Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει αποτελεσµατικά συ-
στήµατα, διαδικασίες και ρυθµίσεις, που περιλαµβάνουν
την απαίτηση από τα µέλη ή τους συµµετέχοντες να ε-
φαρµόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες δοκιµαστικής
λειτουργίας των αλγορίθµων και την παροχή περιβάλλο-
ντος για τη διευκόλυνση της πραγµατοποίησης των δοκι-
µών αυτών, οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι τα συστήµατα
διενέργειας αλγοριθµικών συναλλαγών δεν µπορεί να
δηµιουργήσουν ή να συµβάλουν στη διαµόρφωση συν-
θηκών µη εύρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών στην αγο-
ρά και να διαχειρίζονται τις συνθήκες µη εύρυθµης διε-
ξαγωγής συναλλαγών που ανακύπτουν από αυτά τα συ-
στήµατα διενέργειας αλγοριθµικών συναλλαγών, συµπε-
ριλαµβανοµένων συστηµάτων για τον περιορισµό της α-
ναλογίας ανεκτέλεστων εντολών που µπορεί να εισα-
χθούν στο σύστηµα από µέλος ή συµµετέχοντα, προς τις
συναλλαγές, συστηµάτων για την επιβράδυνση της ροής
των εντολών αν υπάρχει κίνδυνος για εξάντληση της
χωρητικότητας του συστήµατος, και συστηµάτων για τον
περιορισµό και την εφαρµογή του ελάχιστου βήµατος τι-
µής µε το οποίο µπορεί να εκτελεστούν οι συναλλαγές
στην αγορά. 

7. Εφόσον η ρυθµιζόµενη αγορά επιτρέπει την άµεση
ηλεκτρονική πρόσβαση, πρέπει να διαθέτει αποτελεσµα-
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τικά συστήµατα, διαδικασίες και ρυθµίσεις προκειµένου
να εξασφαλίζεται ότι τα µέλη ή οι συµµετέχοντες επι-
τρέπεται να παρέχουν την υπηρεσία αυτή µόνο αν είναι
επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λει-
τουργίας βάσει του παρόντος και της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ ή πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας βάσει του ν. 4261/2014, της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ, ότι ορίζονται και εφαρµόζονται κατάλληλα
κριτήρια ως προς την καταλληλότητα των προσώπων
στα οποία µπορεί να δοθεί τέτοια πρόσβαση και ότι το
µέλος ή ο συµµετέχων φέρει την ευθύνη των εντολών
και των συναλλαγών που εκτελούνται µέσω της υπηρε-
σίας αυτής σε σχέση µε τις απαιτήσεις του παρόντος.
Η ρυθµιζόµενη αγορά ορίζει κατάλληλα πρότυπα σχε-

τικά µε τους ελέγχους κινδύνου και τα όρια για τις συ-
ναλλαγές µέσω της πρόσβασης αυτής και µπορεί να δια-
κρίνει τις εντολές ή τις συναλλαγές προσώπου που χρη-
σιµοποιεί άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση και, όταν είναι
αναγκαίο, να σταµατάει την εισαγωγή τέτοιων εντολών
ή τη διενέργεια τέτοιων συναλλαγών ξεχωριστά από άλ-
λες εντολές ή συναλλαγές του µέλους ή του συµµετέ-
χοντος.
Η ρυθµιζόµενη αγορά διαθέτει ρυθµίσεις για την ανα-

στολή ή τη διακοπή της παροχής άµεσης ηλεκτρονικής
πρόσβασης από µέλος ή συµµετέχοντα σε πελάτη στην
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την παρούσα παρά-
γραφο.

8. Η ρυθµιζόµενη αγορά εξασφαλίζει ότι οι κανόνες
της για τις υπηρεσίες συστέγασης συστηµάτων είναι
διαφανείς, δίκαιοι και δεν επιτρέπουν διακριτική µετα-
χείριση.

9. Η ρυθµιζόµενη αγορά εξασφαλίζει ότι η διάρθρωση
των χρεώσεών της, συµπεριλαµβανοµένων των χρεώσε-
ων εκτέλεσης, των παρεπόµενων χρεώσεων και τυχόν
εκπτώσεων, είναι διαφανής, δίκαιη και δεν δηµιουργεί
διακρίσεις, καθώς και ότι δεν δηµιουργεί κίνητρα για ει-
σαγωγή, τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για την ε-
κτέλεση συναλλαγών µε τρόπο που συµβάλλει σε συν-
θήκες µη εύρυθµης διεξαγωγής συναλλαγών ή σε κατά-
χρηση αγοράς. Η ρυθµιζόµενη αγορά επιβάλλει ιδίως υ-
ποχρεώσεις ειδικής διαπραγµάτευσης σε µεµονωµένες
µετοχές ή σε κατάλληλο καλάθι µετοχών, σε αντάλλαγ-
µα τυχόν εκπτώσεων που παρέχονται.
Η ρυθµιζόµενη αγορά µπορεί να προσαρµόζει τις χρε-

ώσεις της για ακυρωµένες εντολές ανάλογα µε το χρο-
νικό διάστηµα παραµονής της εντολής και να διαφορο-
ποιεί τις χρεώσεις της για κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο
στο οποίο αυτές εφαρµόζονται.
Η ρυθµιζόµενη αγορά µπορεί να καθορίζει υψηλότερη

χρέωση για την εισαγωγή εντολής που στη συνέχεια α-
κυρώνεται από ό,τι για εντολή που εκτελείται, καθώς ε-
πίσης υψηλότερη χρέωση σε µέλη ή συµµετέχοντες που
εµφανίζουν υψηλή αναλογία ακυρωµένων εντολών προς
εκτελεσµένες εντολές και σε όσους εφαρµόζουν τεχνι-
κές κατάρτισης αλγοριθµικών συναλλαγών σε υψηλή συ-
χνότητα, προκειµένου να αντανακλάται η πρόσθετη επι-
βάρυνση για τη χωρητικότητα του συστήµατος.

10. Η ρυθµιζόµενη αγορά πρέπει να είναι σε θέση να
διακρίνει, µέσω επισήµανσης που γίνεται από µέλη ή
συµµετέχοντες, τις εντολές που παράγονται µέσω συ-
στηµάτων διενέργειας αλγοριθµικών συναλλαγών, τους
διάφορους αλγόριθµους που χρησιµοποιούνται για τη
δηµιουργία των εντολών και τα σχετικά πρόσωπα που δί-
νουν τις εντολές αυτές. Αυτές οι πληροφορίες διατίθε-

νται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν αιτήµατος
της τελευταίας.

11. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
η ρυθµιζόµενη αγορά παρέχει στοιχεία σχετικά µε το βι-
βλίο εντολών της ή πρόσβαση στο βιβλίο εντολών, ώστε
να είναι δυνατή η παρακολούθηση των συναλλαγών.

Άρθρο 49 
Βήµα τιµής

(Άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η ρυθµιζόµενη αγορά θεσπίζει πλαίσιο βήµατος τι-
µής σε µετοχές, αποθετήρια έγγραφα, διαπραγµατεύσι-
µα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και λοιπά παρόµοια
χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλ-
λα χρηµατοπιστωτικά µέσα, σύµφωνα µε τα ρυθµιστικά
τεχνικά πρότυπα της παραγράφου 4 του άρθρου 49 της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

2. Το πλαίσιο βήµατος τιµής που αναφέρεται στην πα-
ράγραφο 1:
α) καθορίζεται µε τρόπο που να αντικατοπτρίζει το

προφίλ ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού µέσου σε
διάφορες αγορές και το µέσο άνοιγµα τιµής προσφοράς
– ζήτησης, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να καθίστα-
ται δυνατή η διαµόρφωση ευλόγως σταθερών τιµών χω-
ρίς να περιορίζουν αδικαιολόγητα περαιτέρω µείωση του
ανοίγµατος τιµών,
β) προσαρµόζει το βήµα τιµής για κάθε χρηµατοπιστω-

τικό µέσο.

Άρθρο 50 
Συγχρονισµός των ρολογιών εργασίας

(Άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Όλοι οι τόποι διαπραγµάτευσης, τα µέλη τους και οι
συµµετέχοντες σε αυτούς οφείλουν να συγχρονίσουν
τα ρολόγια εργασίας που χρησιµοποιούν για να κατα-
γράψουν την ηµεροµηνία και την ώρα κάθε κοινοποιητέ-
ου συµβάντος.

Άρθρο 51 
Εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων 

προς διαπραγµάτευση
(Άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η ρυθµιζόµενη αγορά θεσπίζει σαφείς και διαφανείς
κανόνες για την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων
προς διαπραγµάτευση.

2. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν:
α) ότι κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο που εισάγεται

προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά επιδέχεται
δίκαιη, οµαλή και αποτελεσµατική διαπραγµάτευση,
β) προκειµένου περί κινητών αξιών, ότι είναι ελεύθερα

διαπραγµατεύσιµες,
γ) προκειµένου περί παράγωγων προϊόντων, οι κανό-

νες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν
ιδίως ότι οι όροι του συµβολαίου του παράγωγου προϊό-
ντος επιτρέπουν την οµαλή διαµόρφωση των τιµών του,
καθώς και την ύπαρξη αποτελεσµατικών όρων διακανο-
νισµού.

3. Ο Κανονισµός της ρυθµιζόµενης αγοράς της περί-
πτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 47 περιλαµβά-
νει επίσης κατάλληλες ρυθµίσεις για: 
α) την εξακρίβωση της συµµόρφωσης των εκδοτών κι-
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νητών αξιών που είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
στη ρυθµιζόµενη αγορά µε τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από την ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά την αρχι-
κή, διαρκή ή κατά περίπτωση δηµοσιοποίηση πληροφο-
ριών,
β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των µελών της ή

των συµµετεχόντων σε αυτή στις πληροφορίες που δη-
µοσιοποιούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
γ) τον έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήµατα του αν τα

χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο δια-
πραγµάτευσης στην ρυθµιζόµενη αγορά πληρούν τους
όρους εισαγωγής σε αυτή. 

4. Κινητή αξία που έχει εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά µπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές,
ακόµη και χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη, τηρουµέ-
νων των διατάξεων του ν. 3401/2005 ή της Οδηγίας
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 345/31.12.2003). Ο εκδότης ενηµερώ-
νεται από τη ρυθµιζόµενη αγορά για το γεγονός ότι οι κι-
νητές αξίες του εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην
εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά. Ο εκδότης δεν υπόκειται
σε καµία από τις προβλεπόµενες στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 3 υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών α-
πευθείας σε ρυθµιζόµενη αγορά που έχει εισαγάγει
προς διαπραγµάτευση τις κινητές αξίες του χωρίς τη συ-
γκατάθεσή του. 

Άρθρο 52 
Αναστολή διαπραγµάτευσης και διαγραφή 

χρηµατοπιστωτικών µέσων σε ρυθµιζόµενη αγορά
(Άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, να απαιτεί την αναστολή διαπραγµά-
τευσης ή τη διαγραφή χρηµατοπιστωτικού µέσου από τη
διαπραγµάτευση, ο διαχειριστής αγοράς µπορεί να ανα-
στείλει τη διαπραγµάτευση ή να διαγράψει χρηµατοπι-
στωτικό µέσο το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες
της ρυθµιζόµενης αγοράς, εκτός αν η αναστολή ή δια-
γραφή αυτή ενδέχεται να βλάψει σηµαντικά τα συµφέ-
ροντα των επενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία της α-
γοράς.

2. Ο διαχειριστής αγοράς, όταν αναστέλλει τη δια-
πραγµάτευση ή διαγράφει ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο,
αναστέλλει τη διαπραγµάτευση ή διαγράφει και τα παρά-
γωγα που αναφέρονται στα σηµεία 4 έως 10 του Τµήµα-
τος Γ΄ του Παραρτήµατος I, τα οποία σχετίζονται ή έ-
χουν ως σηµείο αναφοράς το συγκεκριµένο χρηµατοπι-
στωτικό µέσο, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υποστή-
ριξη των στόχων της αναστολής διαπραγµάτευσης ή της
διαγραφής του υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου.
Ο διαχειριστής αγοράς δηµοσιοποιεί την απόφαση αυτή
σχετικά µε την αναστολή ή τη διαγραφή του χρηµατοπι-
στωτικού µέσου και κάθε σχετικού παραγώγου και την
κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση αναστο-
λής διαπραγµάτευσης ή διαγραφής χρηµατοπιστωτικού
µέσου ή παραγώγου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις πα-
ραγράφους 1 και 2, απαιτεί από άλλες ρυθµιζόµενες α-
γορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ και συστηµατικούς εσωτερικοποιη-
τές που υπάγονται στην αρµοδιότητά της και στις οποίες
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης αυτό το χρη-
µατοπιστωτικό µέσο ή το παράγωγο κατά τα παραπάνω,
την αναστολή διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή του χρη-

µατοπιστωτικού µέσου ή του παραγώγου, όταν η ανα-
στολή διαπραγµάτευσης ή η διαγραφή οφείλεται σε υπό-
νοια για κατάχρηση της αγοράς, σε δηµόσια πρόταση ή
στη µη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών σχε-
τικά µε τον εκδότη ή το χρηµατοπιστωτικό µέσο κατά
παράβαση των άρθρων 7 και 17 του Κανονισµού (ΕΕ)
596/2014, εκτός αν τέτοια αναστολή ή διαγραφή θα µπο-
ρούσε να βλάψει σηµαντικά τα συµφέροντα των επενδυ-
τών ή την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δηµοσιοποιεί και κοινοποιεί, αµέσως,
στην Ε.Α.Κ.Α.Α. και τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρα-
τών - µελών την απόφαση αυτή.

4. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 εφαρµόζονται α-
ντίστοιχα και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν
λαµβάνει κοινοποίηση από αρµόδιες αρχές άλλων κρα-
τών -  µελών σχετικά µε την αναστολή ή τη διαγραφή
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή παραγώγου, σύµφωνα µε
το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52 της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν
λάβει την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου, δια-
βιβάζει τη σχετική απόφασή της στην Ε.Α.Κ.Α.Α. και τις
υπόλοιπες αρµόδιες αρχές. Εφόσον η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς αποφάσισε να µην προβεί σε αναστολή, δια-
πραγµάτευση ή διαγραφή του χρηµατοπιστωτικού µέσου
ή παραγώγου, η κοινοποίηση συνοδεύεται από την αντί-
στοιχη αιτιολογία.

5. Τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως 4 ισχύουν
και όταν αίρεται η αναστολή της διαπραγµάτευσης του
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή του αναφερόµενου στα ση-
µεία 4 έως 10 του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος I πα-
ραγώγου που σχετίζεται ή έχει ως σηµείο αναφοράς το
χρηµατοπιστωτικό αυτό µέσο.

6. Η διαδικασία κοινοποίησης των παραγράφων 2 έως
4 ισχύει επίσης στην περίπτωση που η απόφαση για ανα-
στολή διαπραγµάτευσης ή διαγραφή ενός χρηµατοπι-
στωτικού µέσου ή του αναφερόµενου στα σηµεία 4 έως
10 του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος I παραγώγου
που σχετίζεται ή έχει ως σηµείο αναφοράς το χρηµατο-
πιστωτικό αυτό µέσο λαµβάνεται από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς.

Άρθρο 53 
Πρόσβαση σε ρυθµιζόµενη αγορά

(Άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η ρυθµιζόµενη αγορά θεσπίζει και εφαρµόζει διαφα-
νείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται
σε αντικειµενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση
στη ρυθµιζόµενη αγορά ή την ιδιότητα του µέλους της.

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ο-
ρίζουν όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα µέλη της
ρυθµιζόµενης αγοράς ή οι συµµετέχοντες σε αυτήν, οι ο-
ποίες απορρέουν από:
α) τον κανονισµό της ρυθµιζόµενης αγοράς, 
β) τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές στην α-

γορά, 
γ) τα επαγγελµατικά πρότυπα προς τα οποία πρέπει να

συµµορφώνεται το προσωπικό των επιχειρήσεων επεν-
δύσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιού-
νται στη ρυθµιζόµενη αγορά,
δ) τους όρους που καθορίζονται, σύµφωνα µε την πα-

ράγραφο 3 για τα πλην των επιχειρήσεων επενδύσεων ή
πιστωτικών ιδρυµάτων µέλη ή συµµετέχοντες της ρυθµι-
ζόµενης αγοράς,
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ε) τους κανόνες και διαδικασίες εκκαθάρισης και δια-
κανονισµού των συναλλαγών που διενεργούνται στη
ρυθµιζόµενη αγορά.

3. Οι ρυθµιζόµενες αγορές µπορεί να δέχονται ως µέ-
λη ή συµµετέχοντες επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτι-
κά ιδρύµατα και άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν:
α) επαρκώς καλή φήµη,
β) επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας, γνώ-

σεων και πείρας,
γ) όπου συντρέχει η περίπτωση, επαρκείς οργανωτι-

κές ρυθµίσεις,
δ) επαρκή µέσα για το ρόλο που καλούνται να επιτελέ-

σουν, λαµβανοµένων υπόψη των διάφορων χρηµατοπι-
στωτικών ρυθµίσεων που έχει ενδεχοµένως επιβάλει η
ρυθµιζόµενη αγορά για να εγγυάται τον προσήκοντα
διακανονισµό των συναλλαγών.

4. Τα µέλη ή οι συµµετέχοντες της ρυθµιζόµενης αγο-
ράς :
α) δεν έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν έναντι αλλή-

λων τις υποχρεώσεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 ως
προς τις συναλλαγές που διενεργούνται στην αγορά, 
β) εφαρµόζουν έναντι των πελατών τους τις υποχρεώ-

σεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 όταν, ενεργώντας για
λογαριασµό πελατών, εκτελούν τις εντολές τους σε
ρυθµιζόµενη αγορά.

5. Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στη ρυθµιζό-
µενη αγορά ή την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους
της ή τη συµµετοχή σε αυτήν, πρέπει να προβλέπουν την
άµεση ή εξ αποστάσεως συµµετοχή των επιχειρήσεων ε-
πενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων.

6. Ρυθµιζόµενη αγορά, η οποία έχει λάβει άδεια λει-
τουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να
δηµιουργήσει κατάλληλα συστήµατα σε άλλο κράτος-
µέλος για να διευκολύνει την πρόσβαση και τη διενέρ-
γεια συναλλαγών από τα µέλη της ή τους συµµετέχο-
ντες που είναι εγκατεστηµένοι στο κράτος-µέλος αυτό,
ύστερα από γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί την πλη-
ροφορία αυτή εντός µηνός στην αρµόδια αρχή του κρά-
τους -µέλους υποδοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας αρχής του κράτους-µέ-
λους υποδοχής, γνωστοποιεί, εντός εύλογου χρόνου,
την ταυτότητα των µελών ή συµµετεχόντων της ρυθµι-
ζόµενης αγοράς που είναι εγκατεστηµένα στο κράτος-
µέλος υποδοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει
στην Ε.Α.Κ.Α.Α. κατόπιν αιτήµατος, τις πληροφορίες αυ-
τές µε τη διαδικασία και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου
35 του Κανονισµού (ΕΕ) 1095/2010 (ΕΕ L
331/15.12.2010).

7. Ρυθµιζόµενες αγορές που έχουν λάβει άδεια λει-
τουργίας από άλλο κράτος-µέλος µπορεί να δηµιουργή-
σουν κατάλληλα συστήµατα στην Ελλάδα για να διευκο-
λύνουν την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών α-
πό τα µέλη ή τους συµµετέχοντες που είναι εγκατεστη-
µένοι στην Ελλάδα. Η αρµόδια αρχή του κράτους-µέ-
λους καταγωγής της ρυθµιζόµενης αγοράς γνωστοποιεί
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεση της ρυθµι-
ζόµενης αγοράς να δηµιουργήσει συστήµατα στην Ελ-
λάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει να
πληροφορηθεί την ταυτότητα των µελών ή συµµετεχό-
ντων στην ρυθµιζόµενη αγορά που είναι εγκατεστηµένα
στην Ελλάδα.

8. Ο διαχειριστής της ρυθµιζόµενης αγοράς κοινοποιεί
σε τακτά χρονικά διαστήµατα στην Επιτροπή Κεφαλαια-

γοράς τον κατάλογο των µελών της ή των συµµετεχό-
ντων σε αυτήν.

Άρθρο 54 
Έλεγχος της συµµόρφωσης προς τους κανόνες 

της ρυθµιζόµενης αγοράς 
και προς άλλες νόµιµες υποχρεώσεις
(Άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ρυθµιζό-
µενη αγορά θεσπίζουν και εφαρµόζουν αποτελεσµατι-
κούς µηχανισµούς και διαδικασίες και χρησιµοποιούν
τους αναγκαίους πόρους για την τακτική παρακολούθη-
ση της συµµόρφωσης των µελών ή συµµετεχόντων τους
µε τους κανόνες τους. Οι διαχειριστές αγοράς παρακο-
λουθούν τις εντολές που αποστέλλονται, περιλαµβανο-
µένων των ακυρώσεων, και τις συναλλαγές που διενερ-
γούν τα µέλη ή οι συµµετέχοντές τους µέσω των συστη-
µάτων τους, προκειµένου να εντοπίζονται παραβάσεις
των κανόνων αυτών, συνθήκες µη εύρυθµης διεξαγωγής
συναλλαγών, ενέργειες που ενδέχεται να υποδηλώνουν
συµπεριφορά που απαγορεύεται από τον Κανονισµό
(ΕΕ) 596/2014 ή δυσλειτουργίες των συστηµάτων σχετι-
κά µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο.

2. Οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ρυθµιζό-
µενη αγορά ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς για σηµαντικές παραβάσεις των κανόνων
τους, για συνθήκες µη εύρυθµης διεξαγωγής συναλλα-
γών ή για ενέργειες που ενδέχεται να υποδηλώνουν συ-
µπεριφορά που απαγορεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ)
596/2014 ή για δυσλειτουργίες των συστηµάτων σχετικά
µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο. Η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς κοινοποιεί στην Ε.Α.Κ.Α.Α. και στις αρµόδιες αρ-
χές των λοιπών κρατών-µελών τις πληροφορίες που α-
ναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Όσον αφορά ενέργειες
που ενδέχεται να υποδηλώνουν συµπεριφορά που απα-
γορεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 596/2014, η Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί τις αρµόδιες αρχές των υ-
πόλοιπων κρατών-µελών και την Ε.Α.Κ.Α.Α., εφόσον εί-
ναι πεπεισµένη ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί τέ-
τοια συµπεριφορά.

3. Οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ρυθµιζό-
µενη αγορά διαβιβάζουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγρα-
φο 2 στην αρµόδια για τη διερεύνηση και δίωξη της κα-
τάχρησης της αγοράς αρχή βοηθώντας την στη διερεύ-
νηση και δίωξη της κατάχρησης αγοράς που διαπράττε-
ται στα συστήµατά τους ή µέσω αυτών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4443/2016.

Άρθρο 55 
Διατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού 

αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού
(Άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των Τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 648/2012, οι ρυθµιζόµενες αγορές µπορεί να
συνάπτουν µε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή φορέα εκ-
καθάρισης µε σύστηµα διακανονισµού που είναι εγκατε-
στηµένοι σε άλλο κράτος-µέλος κατάλληλες συµφωνίες
για την εκκαθάριση ή το διακανονισµό ορισµένων ή όλων
των συναλλαγών που διενεργούν τα µέλη ή οι συµµετέ-
χοντες στα πλαίσια των συστηµάτων τους.

2. Με την επιφύλαξη των Τίτλων ΙΙΙ, IV ή V του Κανονι-
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σµού (ΕΕ) 648/2012, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να αντιταχθεί στη χρήση κεντρικού αντισυµβαλλοµένου,
φορέων εκκαθάρισης ή συστήµατος διακανονισµού άλ-
λου κράτους-µέλους µόνο σε περίπτωση που αυτό είναι
αποδεδειγµένα αναγκαίο για τη διασφάλιση της εύρυθ-
µης λειτουργίας της ρυθµιζόµενης αγοράς και λαµβανο-
µένων υπόψη των οριζόµενων στην παράγραφο 2 του
άρθρου 37 προϋποθέσεων για τα συστήµατα διακανονι-
σµού.
Για την αποφυγή αδικαιολόγητης επικάλυψης των ε-

λέγχων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη την
επίβλεψη και εποπτεία του συστήµατος εκκαθάρισης και
διακανονισµού που ήδη ασκούν οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες ως επιβλέπουσες τα συστήµατα εκκαθάρισης
και διακανονισµού ή άλλες εποπτικές αρχές που διαθέ-
τουν σχετική αρµοδιότητα.

Άρθρο 56 
Κατάλογος των ρυθµιζόµενων αγορών

(Άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζει κατάλογο των
ρυθµιζόµενων αγορών για τις οποίες έχει εκδώσει άδεια
λειτουργίας και τον διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των
υπολοίπων κρατών-µελών και στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. Η ίδια υ-
ποχρέωση υφίσταται και για κάθε τροποποίηση του κα-
ταλόγου αυτού. 

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 57
Όρια θέσεων και έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων 

σε παράγωγα επί εµπορευµάτων
(Άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τη µεθο-
δολογία υπολογισµού που καθορίζει η Ε.Α.Κ.Α.Α. µε τα
ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θε-
σπίζει και εφαρµόζει όρια θέσης σχετικά µε το µέγεθος
της καθαρής θέσης που µπορεί να κατέχει ανά πάσα
στιγµή ένα πρόσωπο σε παράγωγα επί εµπορευµάτων
που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τό-
πους διαπραγµάτευσης και σε οικονοµικά ισοδύναµες
συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. Τα όρια
καθορίζονται µε βάση όλες τις θέσεις που κατέχει ένα
πρόσωπο και εκείνες που κατέχονται για λογαριασµό
του συνολικά σε επίπεδο οµίλου, προκειµένου: 
α) να αποτρέπεται η κατάχρηση της αγοράς, 
β) να υποστηρίζονται ορθοί όροι τιµολόγησης και δια-

κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης της αποτροπής δη-
µιουργίας θέσεων που στρεβλώνουν την αγορά και, κυ-
ρίως, να διασφαλίζεται, η σύγκλιση των τιµών των παρα-
γώγων κατά το µήνα παράδοσης και των τιµών για άµε-
ση παράδοση του υποκείµενου εµπορεύµατος, µε την ε-
πιφύλαξη της διαδικασίας διαµόρφωσης τιµής στην αγο-
ρά του υποκείµενου εµπορεύµατος. 
Όρια θέσεων δεν εφαρµόζονται σε θέσεις που κατέχο-

νται από µη χρηµατοοικονοµική οντότητα ή για λογαρια-

σµό της και οι οποίες έχει διαπιστωθεί κατά τρόπο αντι-
κειµενικά µετρήσιµο ότι µειώνουν τους κινδύνους που
συνδέονται άµεσα µε την εµπορική δραστηριότητα της
συγκεκριµένης µη χρηµατοοικονοµικής οντότητας. 

2. Τα όρια θέσεων καθορίζουν σαφή ποσοτικά όρια για
το ανώτατο µέγεθος θέσης που µπορεί να κατέχει ένα
πρόσωπο σε παράγωγο επί εµπορευµάτων. 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει όρια για κάθε
σύµβαση παραγώγου επί εµπορεύµατος που αποτελεί α-
ντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τόπους διαπραγµάτευ-
σης, µε βάση τη µεθοδολογία υπολογισµού που καθορί-
ζει η Ε.Α.Κ.Α.Α., σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Το εν
λόγω όριο θέσης περιλαµβάνει τις οικονοµικά ισοδύνα-
µες συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επανεξετάζει τα όρια θέ-

σης όταν υπάρχει σηµαντική µεταβολή στην παραδοτέα
ποσότητα ή στις ανοικτές θέσεις ή οποιαδήποτε άλλη
µεταβολή στην αγορά, µε βάση τον καθορισµό της παρα-
δοτέας ποσότητας και των ανοικτών θέσεων στον οποίο
έχει προβεί, και αναπροσαρµόζει το όριο θέσης, σύµφω-
να µε τη µεθοδολογία υπολογισµού που καθορίζει η
Ε.Α.Κ.Α.Α.. 

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην
Ε.Α.Κ.Α.Α. τα ακριβή όρια θέσης που προτίθεται να θέ-
σει, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία υπολογισµού της
Ε.Α.Κ.Α.Α. για να λάβει τη γνώµη της. Η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς µεταβάλλει τα όρια θέσης, σύµφωνα µε τη
γνώµη της Ε.Α.Κ.Α.Α. ή υποβάλλει στην Ε.Α.Κ.Α.Α. τους
λόγους για τους οποίους θεωρεί µη αναγκαία τη συγκε-
κριµένη µεταβολή. Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ε-
πιβάλλει όρια σε αντίθεση µε τη γνώµη της Ε.Α.Κ.Α.Α.,
δηµοσιεύει αµέσως στο διαδικτυακό της τόπο ανακοίνω-
ση στην οποία επεξηγεί πλήρως τους λόγους για την α-
πόφασή της αυτή. 

5. Όταν το ίδιο παράγωγο επί εµπορεύµατος αποτελεί
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε σηµαντικές ποσότητες
σε τόπους διαπραγµάτευσης σε περισσότερες της µιας
δικαιοδοσίες, το ενιαίο όριο θέσης που εφαρµόζεται σε
όλες τις συναλλαγές επί της συγκεκριµένης σύµβασης
καθορίζεται από την αρµόδια αρχή του τόπου διαπραγ-
µάτευσης µε τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών (κεντρι-
κή αρµόδια αρχή). Η κεντρική αρµόδια αρχή διαβουλεύε-
ται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων τόπων διαπραγµά-
τευσης στους οποίους αποτελεί αντικείµενο διαπραγµά-
τευσης σε µεγάλους όγκους το εν λόγω παράγωγο, σχε-
τικά µε το ενιαίο όριο θέσης που θα εφαρµόζεται, καθώς
και για τυχόν αναθεωρήσεις του εν λόγω ενιαίου ορίου
θέσης. Οι αρµόδιες αρχές που διαφωνούν δηλώνουν εγ-
γράφως και λεπτοµερώς όλους τους λόγους για τους ο-
ποίους θεωρούν ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της
παραγράφου 1. 
Οι αρµόδιες αρχές των τόπων διαπραγµάτευσης

στους οποίους αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης
το ίδιο παράγωγο εµπορεύµατος και οι αρµόδιες αρχές
των κατόχων θέσεων στο εν λόγω παράγωγο εµπορεύ-
µατος συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας, συµπεριλαµ-
βανοµένης της ανταλλαγής των σχετικών στοιχείων µε-
ταξύ τους, προκειµένου να καταστήσουν δυνατή την πα-
ρακολούθηση και την επιβολή του ενιαίου ορίου θέσης.

6. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι διαχειριστές αγοράς οι οποίοι δια-
χειρίζονται τόπο διαπραγµάτευσης στον οποίον αποτε-
λούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης παράγωγα επί εµπο-
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ρευµάτων εφαρµόζουν ελέγχους για τη διαχείριση θέσε-
ων. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαµβάνουν, τουλάχιστον, τις α-
κόλουθες εξουσίες του τόπου διαπραγµάτευσης: 
α) να παρακολουθεί τις ανοικτές θέσεις των προσώ-

πων, 
β) να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, συµπεριλαµβα-

νοµένης κάθε σχετικής τεκµηρίωσης, από πρόσωπα σχε-
τικά µε το µέγεθος και το σκοπό της θέσης ή της έκθε-
σης που δηµιουργήθηκε, πληροφορίες σχετικά µε πραγ-
µατικούς ή υποκείµενους δικαιούχους, τυχόν συµφωνίες
για συντονισµένες ενέργειες, καθώς και για κάθε σχετι-
κό στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού (assets and
liabilities) στην υποκείµενη αγορά, 
γ) να απαιτεί από πρόσωπο να κλείνει ή να περιορίζει

θέση, σε προσωρινή ή µόνιµη βάση, ανάλογα µε τη συ-
γκεκριµένη περίπτωση, και να λαµβάνει µονοµερώς το
ενδεδειγµένο µέτρο για να διασφαλίζεται το κλείσιµο ή
ο περιορισµός της θέσης αν το οικείο πρόσωπο δεν συµ-
µορφώνεται, και 
δ) να απαιτεί, όπου είναι σκόπιµο, από πρόσωπο να πα-

ρέχει ρευστότητα στην αγορά σε συµφωνηµένη τιµή και
όγκο σε προσωρινή βάση µε ρητή πρόθεση τον περιορι-
σµό των επιπτώσεων µιας µεγάλης ή κυρίαρχης θέσης.

7. Τα όρια θέσεων και οι έλεγχοι για τη διαχείριση θέ-
σεων πρέπει να είναι διαφανείς και να µην επιτρέπουν
διακριτική µεταχείριση, να καθορίζουν τον τρόπο µε τον
οποίον εφαρµόζονται στα πρόσωπα για τα οποία ισχύ-
ουν και να λαµβάνουν υπόψη τη φύση και τη σύνθεση
των συµµετεχόντων στην αγορά και τη χρήση από αυ-
τούς των συµβάσεων που υποβάλλονται σε διαπραγµά-
τευση.

8. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρί-
ζεται τον τόπο διαπραγµάτευσης στον οποίον αποτε-
λούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης παράγωγα επί εµπο-
ρευµάτων ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
τις λεπτοµέρειες των ελέγχων για τη διαχείριση θέσεων. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην

Ε.Α.Κ.Α.Α. τις ίδιες πληροφορίες, καθώς και τις λεπτοµέ-
ρειες των ορίων θέσεων που έχει θεσπίσει. 

9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλλει πιο πε-
ριοριστικά όρια από αυτά που θεσπίζονται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ό-
που αιτιολογούνται αντικειµενικά και είναι αναλογικά,
λαµβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα και την εύρυθµη λει-
τουργία της συγκεκριµένης αγοράς. H Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς δηµοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο τις λε-
πτοµέρειες των πιο περιοριστικών ορίων θέσεων που α-
ποφασίζει να επιβάλει, τα οποία πρέπει να ισχύουν για
αρχική περίοδο µη υπερβαίνουσα τους έξι (6) µήνες από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στο διαδικτυακό της
τόπο. Τα πιο περιοριστικά όρια θέσεων µπορούν να ανα-
νεωθούν για περαιτέρω περιόδους που δεν υπερβαίνουν
τους έξι (6) µήνες κάθε φορά, αν οι λόγοι για τον περιο-
ρισµό εξακολουθούν να ισχύουν. Αν δεν ανανεωθούν µε-
τά την πάροδο των έξι (6) αυτών µηνών, λήγουν αυτόµα-
τα. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην

Ε.Α.Κ.Α.Α. την επιβολή πιο περιοριστικών ορίων θέσεων.
Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει αιτιολόγηση για τα πιο
περιοριστικά όρια θέσεων. 
Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει όρια σε α-

ντίθεση µε τη γνώµη της Ε.Α.Κ.Α.Α., δηµοσιεύει αµέσως
στο διαδικτυακό της τόπο ανακοίνωση στην οποία επε-
ξηγεί πλήρως τους λόγους της εν λόγω επιβολής. 

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις εξουσίες της
όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, για παραβάσεις επί των ορίων θέσεων
που καθορίζονται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, για: 
α) θέσεις που κατέχουν πρόσωπα τα οποία είναι εγκα-

τεστηµένα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο ε-
ξωτερικό, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια θέσεων σε συµ-
βάσεις παραγώγων επί εµπορευµάτων που η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έχει θεσπίσει για συµβάσεις που αποτε-
λούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τόπους διαπραγ-
µάτευσης που είναι εγκατεστηµένοι ή δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα ή οικονοµικά ισοδύναµες συµβάσεις ε-
ξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, 
β) θέσεις που κατέχουν πρόσωπα τα οποία είναι εγκα-

τεστηµένα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποί-
ες υπερβαίνουν τα όρια θέσεων σε συµβάσεις παραγώ-
γων επί εµπορευµάτων που καθορίζουν οι αρµόδιες αρ-
χές σε άλλα κράτη-µέλη.

Άρθρο 58
Γνωστοποίηση θέσης ανά κατηγορία κατόχου θέσης

(Άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρί-
ζονται τόπο διαπραγµάτευσης στον οποίον αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης παράγωγα επί εµπορευ-
µάτων ή δικαιώµατα εκποµπής ή παράγωγά τους: 
α) δηµοσιεύουν εβδοµαδιαία έκθεση ανά κατηγορία

προσώπων µε τις συνολικές θέσεις τους στα διάφορα
παράγωγα επί εµπορευµάτων ή δικαιώµατα εκποµπής ή
παράγωγά τους που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµά-
τευσης στον τόπο διαπραγµάτευσης που διαχειρίζονται,
προσδιορίζοντας τον αριθµό των θέσεων αγοράς και πώ-
λησης ανά κατηγορία προσώπων, τις µεταβολές τους α-
πό την προηγούµενη έκθεση, το ποσοστό των συνολικών
ανοικτών θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία και
τον αριθµό των προσώπων που κατέχουν θέση σε κάθε
κατηγορία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, και κοινοποι-
ούν την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
στην Ε.Α.Κ.Α.Α.,
β) παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλυτι-

κή κατάσταση των θέσεων που κατέχουν όλα τα πρόσω-
πα, συµπεριλαµβανοµένων των µελών ή των συµµετεχό-
ντων και των πελατών τους, στο συγκεκριµένο τόπο δια-
πραγµάτευσης, τουλάχιστον σε ηµερήσια βάση. 
Η υποχρέωση που περιγράφεται στην περίπτωση α΄ ι-

σχύει µόνο όταν τόσο ο αριθµός των προσώπων όσο και
οι ανοικτές θέσεις τους υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια.

2. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που συναλλάσσονται σε παράγωγα ε-
πί εµπορευµάτων ή δικαιώµατα εκποµπής ή παράγωγά
τους εκτός τόπου διαπραγµάτευσης παρέχουν, τουλάχι-
στον σε καθηµερινή βάση στην αρµόδια αρχή του τόπου
διαπραγµάτευσης στον οποίον αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης τα παράγωγα επί εµπορευµάτων ή τα
δικαιώµατα εκποµπής ή τα παράγωγά τους, ή στην κε-
ντρική αρµόδια αρχή, όταν τα ανωτέρω χρηµατοπιστωτι-
κά µέσα αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε
µεγάλους όγκους σε τόπους διαπραγµάτευσης σε πε-
ρισσότερες της µιας δικαιοδοσίες, αναλυτική κατάσταση
των θέσεων που κατέχουν: 

(α) στα ανωτέρω χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτε-
λούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τόπο διαπραγµά-
τευσης και

(β) σε οικονοµικά ισοδύναµες συµβάσεις εξωχρηµατι-
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στηριακών παραγώγων, καθώς και των θέσεων των πε-
λατών τους και των πελατών των εν λόγω πελατών µέ-
χρι τον τελικό πελάτη, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 600/2014 και, όπου έχει εφαρµογή, το άρ-
θρο 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011. 

3. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της
παραγράφου 1 του άρθρου 57, τα µέλη ρυθµιζόµενων α-
γορών και ΠΜΔ ή οι συµµετέχοντες σε αυτούς και οι πε-
λάτες των ΜΟΔ οφείλουν να γνωστοποιούν στην
Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή στο διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται
τον αντίστοιχο τόπο διαπραγµάτευσης τις λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις θέσεις τις οποίες κατέχουν στον εν λόγω
τόπο διαπραγµάτευσης, τουλάχιστον σε καθηµερινή βά-
ση, καθώς και τις θέσεις των πελατών τους και των πε-
λατών των εν λόγω πελατών έως τον τελικό πελάτη. 

4. Τα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις σε παράγωγο ε-
µπορεύµατος ή σε δικαίωµα εκποµπής ή σε παράγωγά
τους ταξινοµούνται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή το διαχειριστή
αγοράς που διαχειρίζεται το συγκεκριµένο τόπο δια-
πραγµάτευσης, ανάλογα µε τη φύση της κύριας επιχει-
ρηµατικής τους δραστηριότητας λαµβάνοντας υπόψη
την τυχόν ισχύουσα άδεια λειτουργίας σε µια από τις α-
κόλουθες κατηγορίες: 
α) επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα, 
β) επενδυτικά κεφάλαια, είτε ως ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε

το ν. 4099/2012 ή την Oδηγία 2009/65/ΕΚ, είτε ως διαχει-
ριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, σύµφω-
να µε το ν. 4209/2013 (Α΄253) ή την Οδηγία 2011/61/EE
(EE L 174/1.7.2011), 
γ) άλλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, συµπεριλαµ-

βανοµένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων, σύµφωνα µε το ν. 4364/2016 ή την Οδηγία
2009/138/ΕΚ και ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε το ν. 3029/2002 (A΄160) ή την Οδηγία
2003/41/ΕΚ (EE L235/23.9.2003), 
δ) εµπορικές επιχειρήσεις,
ε) στην περίπτωση δικαιωµάτων εκποµπής ή παραγώ-

γων τους, διαχειριστές µε υποχρεώσεις συµµόρφωσης,
σύµφωνα µε την Η.Π. 54409/2632/2004 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β´
1931) ή της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α΄ της πα-

ραγράφου 1 καθορίζουν τον αριθµό θέσεων αγοράς και
πώλησης ανά κατηγορία προσώπου, τις τυχόν µεταβο-
λές σε σχέση µε την προηγούµενη έκθεση, το ποσοστό
του συνόλου των ανοικτών θέσεων ανά κατηγορία, και
τον αριθµό των προσώπων σε κάθε κατηγορία. 
Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α΄ της πα-

ραγράφου 1 και οι αναλυτικές καταστάσεις που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2 διακρίνονται σε: 
α) θέσεις που χαρακτηρίζονται ως θέσεις οι οποίες,

κατά τρόπο αντικειµενικά µετρήσιµο, περιορίζουν τους
κινδύνους που συνδέονται άµεσα µε εµπορικές δραστη-
ριότητες και 
β) λοιπές θέσεις. 
Στην περίπτωση δικαιωµάτων εκποµπής ή παραγώγων

τους, η υποβολή εκθέσεων δεν θίγει τις υποχρεώσεις
συµµόρφωσης που προβλέπονται στην Η.Π.
54409/2632/2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο-

µίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και Δηµοσίων Έργων ή στην Οδηγία
2003/87/ΕΚ. 

ΤΙΤΛΟΣ V
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 59
Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας
(Άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. H παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων, που α-
ναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα Δ΄ ως τακτική ενα-
σχόληση ή δραστηριότητα, υπόκειται σε χορήγηση άδει-
ας, σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο. Η εν λόγω άδεια χο-
ρηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια
αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, Α.Ε.Π.Ε.Υ.
που διαχειρίζεται τον τόπο διαπραγµάτευσης ή διαχειρι-
στής αγοράς, που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς, επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες α-
ναφοράς δεδοµένων ενός Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή
Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., µε την προϋπόθεση της προηγούµενης
εξακρίβωσης της συµµόρφωσής τους µε τον παρόντα
τίτλο. Η υπηρεσία αυτή περιλαµβάνεται στην άδεια λει-
τουργίας τους.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί µητρώο µε τους
παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων που έχουν
αδειοδοτηθεί από αυτήν. Το µητρώο είναι προσβάσιµο α-
πό το κοινό και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις υ-
πηρεσίες για τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς
δεδοµένων έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιεί το µητρώο τακτικά και
γνωστοποιεί κάθε άδεια λειτουργίας στην Ε.Α.Κ.Α.Α..

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους παρό-
χους αναφοράς δεδοµένων κατά την παροχή των υπηρε-
σιών τους, ελέγχει τακτικά τη συµµόρφωσή τους προς
τον παρόντα τίτλο και ελέγχει ότι πληρούν ανά πάσα
στιγµή τις προϋποθέσεις για την αρχική χορήγηση άδει-
ας λειτουργίας, που ορίζονται στον παρόντα τίτλο.

Άρθρο 60
Περιεχόµενο της άδειας λειτουργίας
(Άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η άδεια λειτουργίας προσδιορίζει τις υπηρεσίες α-
ναφοράς δεδοµένων τις οποίες επιτρέπεται να παρέχει
ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων. Ο πάροχος
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων που επιθυµεί να επε-
κτείνει τις δραστηριότητές του σε επιπλέον υπηρεσίες
αναφοράς δεδοµένων υποβάλλει αίτηση επέκτασης της
άδειας λειτουργίας του.

2. Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε όλη την Ένωση και ε-
πιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων
να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια
σε όλη την Ένωση.
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Άρθρο 61
Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων χορή-

γησης άδειας
(Άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια εφόσον
πειστεί πλήρως ότι ο αιτών πληροί όλες τις απαιτήσεις
βάσει των διατάξεων που θεσπίζονται, σύµφωνα µε τον
παρόντα.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων παρέ-
χει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες, συµπεριλαµβα-
νοµένου προγράµµατος δραστηριοτήτων, στο οποίο κα-
θορίζονται, µεταξύ άλλων, τα είδη των σχεδιαζόµενων
υπηρεσιών και η οργανωτική δοµή, προκειµένου η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς να είναι σε θέση να διαπιστώσει
ότι ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων έχει λά-
βει, κατά τη στιγµή της αρχικής αδειοδότησης, όλα τα α-
ναγκαία µέτρα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που
υπέχει µε βάση τις διατάξεις του παρόντος τίτλου.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων λει-
τουργούν µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας και έχουν τα
κεντρικά τους γραφεία και την καταστατική τους έδρα
στην Ελλάδα. Το µετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται
τουλάχιστον στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιά-
δων (125.000) ευρώ. Οι µετοχές είναι ονοµαστικές.

4. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης παρόχου υπηρεσιών
αναφοράς δεδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί α-
νωνύµων εταιρειών, απαιτείται να κατατεθεί προηγουµέ-
νως σε ειδικό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα που λει-
τουργεί στην Ελλάδα το µετοχικό του κεφάλαιο, καθώς
και να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς. Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται
τοις µετρητοίς. Μερική καταβολή αποκλείεται. Με από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να µεταβάλλεται
το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο του παρόχου υπηρεσιών
αναφοράς δεδοµένων. Άδεια λειτουργίας µπορεί να χο-
ρηγείται και σε υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες εφό-
σον έχουν ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 3 και εφόσον πληρού-
νται οι προϋποθέσεις του Τίτλου αυτού. Τα ίδια κεφά-
λαια παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων δεν
µπορεί να υπολείπονται του ελάχιστου µετοχικού κεφα-
λαίου καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του. 

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει τον αιτού-
ντα, µέσα σε έξι (6) µήνες από την υποβολή πλήρους αί-
τησης, για τη χορήγηση ή µη της άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 62
Ανάκληση αδειών

(Άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλεί την ά-
δεια λειτουργίας που χορήγησε σε πάροχο υπηρεσιών α-
ναφοράς δεδοµένων, αν ο πάροχος:
α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας µέσα σε

δώδεκα (12) µήνες από τη χορήγησή της, παραιτηθεί ρη-
τώς από αυτήν ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες αναφο-
ράς δεδοµένων κατά τους προηγούµενους έξι (6) µήνες, 
β) έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε οποιον-

δήποτε άλλο παράτυπο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποί-

ων χορηγήθηκε η άδεια,
δ) έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες πα-

ραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 600/2014.

Άρθρο 63
Απαιτήσεις για το όργανο διοίκησης παρόχων 

υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων
(Άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Όλα τα µέλη του οργάνου διοίκησης των παρόχων
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων πρέπει να έχουν καλή
φήµη, να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και
πείρα και να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
Το όργανο διοίκησης διαθέτει συλλογικά επαρκείς

γνώσεις, ικανότητες και πείρα ώστε να µπορεί να κατα-
νοήσει τις δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών ανα-
φοράς δεδοµένων. Κάθε µέλος του οργάνου διοίκησης
ενεργεί µε ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βού-
ληση, ώστε να µπορεί αποτελεσµατικά να θέτει υπό αµ-
φισβήτηση τις αποφάσεις των ανώτερων διευθυντικών
στελεχών, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, και να επιβλέπει
αποτελεσµατικά και να παρακολουθεί τη λήψη των απο-
φάσεων από διευθυντικά στελέχη, όταν απαιτείται.
Όταν ένας διαχειριστής αγοράς ζητεί άδεια λειτουρ-

γίας για Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ., ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. και
τα µέλη του διοικητικού οργάνου του Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., του
Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. ή του Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. είναι τα ίδια µε τα µέλη
του διοικητικού οργάνου του διαχειριστή της ρυθµιζόµε-
νης αγοράς, τα πρόσωπα αυτά τεκµαίρεται ότι πληρούν
τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων γνω-
στοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα µέλη του ορ-
γάνου διοίκησης και κάθε µεταβολή στα µέλη του, καθώς
και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης του παρόχου µε την παράγραφο 1.

3. Το όργανο διοίκησης ενός παρόχου υπηρεσιών ανα-
φοράς δεδοµένων ορίζει και επιβλέπει την εφαρµογή
των ρυθµίσεων εταιρικής διακυβέρνησης που εξασφαλί-
ζουν την αποτελεσµατική και συνετή διαχείριση του πα-
ρόχου, συµπεριλαµβανοµένων του διαχωρισµού των κα-
θηκόντων στον πάροχο και της αποτροπής των συγκρού-
σεων συµφερόντων, µε τρόπο που προάγει την ακεραιό-
τητα της αγοράς και τα συµφέροντα των πελατών του.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λει-
τουργίας αν διαπιστώσει ότι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα
που διευθύνουν πραγµατικά τις δραστηριότητες του πα-
ρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων δεν διαθέτουν
επαρκώς καλή φήµη, ή αν διαπιστώνει αιτιολογηµένα ότι
οι προτεινόµενες αλλαγές στο όργανο διοίκησης του
παρόχου µπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την ορθή και συ-
νετή διαχείριση, το συµφέρον των πελατών του και την
ακεραιότητα της αγοράς.

ΤΜΗΜΑ 2
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.

Άρθρο 64
Οργανωτικές απαιτήσεις

(Άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1.Οι Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και
ρυθµίσεις για τη δηµοσίευση των πληροφοριών που α-
παιτούνται βάσει των άρθρων 20 και 21 του Κανονισµού
(ΕΕ) 600/2014 όσο πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο
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είναι τεχνικά εφικτό υπό εύλογους εµπορικούς όρους.
Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες δωρεάν δεκαπέ-
ντε (15) λεπτά µετά τη δηµοσίευσή τους από
Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.. Οι Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. δηµοσιοποιούν αποτελε-
σµατικά και µε συνέπεια τις πληροφορίες αυτές, κατά
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις
πληροφορίες, χωρίς διακριτική µεταχείριση και σε µορ-
φότυπο που διευκολύνει την ενοποίηση των πληροφο-
ριών αυτών µε παρόµοια δεδοµένα από άλλες πηγές.

2. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται από
Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., σύµφωνα µε την παράγραφο περιλαµβά-
νουν, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηµατοπιστωτικού

µέσου,
β) την τιµή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλα-

γή,
γ) τον όγκο της συναλλαγής,
δ) τη χρονική στιγµή της συναλλαγής,
ε) τη χρονική στιγµή αναφοράς της συναλλαγής,
στ) την ένδειξη συµβόλου τιµής της συναλλαγής,
ζ) τον κωδικό του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο

εκτελέστηκε η συναλλαγή, ή τον κωδικό «SI» αν η συ-
ναλλαγή πραγµατοποιήθηκε µέσω συστηµατικού εσωτε-
ρικοποιητή, ή διαφορετικά τον κωδικό «OTC»,
η) αν συντρέχει περίπτωση, ένδειξη ότι η συναλλαγή

υπόκειται σε ειδικούς όρους.
3. Οι Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. θεσπίζουν και διατηρούν αποτελε-

σµατικές διοικητικές ρυθµίσεις, σχεδιασµένες για την α-
ποτροπή της σύγκρουσης συµφερόντων µε τους πελά-
τες. Ιδίως, Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. που είναι επίσης διαχειριστής α-
γοράς ή Α.Ε.Π.Ε.Υ., χειρίζεται όλες τις συλλεγόµενες
πληροφορίες κατά τρόπο που δεν δηµιουργεί διακρίσεις,
εφαρµόζει δε και διατηρεί κατάλληλες ρυθµίσεις διαχω-
ρισµού των διαφορετικών επιχειρηµατικών λειτουργιών.

4. Οι Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διαθέτουν ισχυρούς µηχανισµούς
ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται την
ασφάλεια των µέσων διαβίβασης των πληροφοριών, να
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο καταστροφής των δεδοµέ-
νων και µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και να αποτρέ-
πουν τη διαρροή των πληροφοριών πριν από τη δηµοσί-
ευσή τους. Οι Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διατηρούν επαρκείς πόρους
και διαθέτουν εφεδρικές εγκαταστάσεις προκειµένου να
παρέχουν και να εξασφαλίζουν την παροχή των υπηρε-
σιών τους ανά πάσα στιγµή.

5. Οι Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. διαθέτουν συστήµατα που τους επι-
τρέπουν να ελέγχουν αποτελεσµατικά αν οι αναφορές
συναλλαγών είναι πλήρεις, να εντοπίζουν παραλείψεις
και εµφανή σφάλµατα και να ζητούν την εκ νέου διαβί-
βαση τυχόν εσφαλµένων αναφορών.

ΤΜΗΜΑ 3
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.

Άρθρο 65
Οργανωτικές απαιτήσεις

(Άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και
ρυθµίσεις για να συγκεντρώνουν τις δηµοσιευµένες
πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 20 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 600/2014, να τις ενοποιούν σε µια συνεχή
ροή ηλεκτρονικών δεδοµένων και να τις καθιστούν δια-
θέσιµες στο κοινό όσο πλησιέστερα στον πραγµατικό

χρόνο είναι τεχνικά εφικτό, µε εύλογους εµπορικούς ό-
ρους.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον

τις ακόλουθες λεπτοµέρειες:
α) τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηµατοπιστωτικού

µέσου,
β) την τιµή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλα-

γή,
γ) τον όγκο της συναλλαγής,
δ) τη χρονική στιγµή της συναλλαγής,
ε) τη χρονική στιγµή αναφοράς της συναλλαγής,
στ) την ένδειξη συµβόλου τιµής της συναλλαγής,
ζ) τον κωδικό του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο

εκτελέστηκε η συναλλαγή, ή τον κωδικό «SI» αν η συ-
ναλλαγή εκτελέστηκε µέσω συστηµατικού εσωτερικο-
ποιητή, ή διαφορετικά τον κωδικό «OTC»,
η) όπου συντρέχει περίπτωση, αναφορά του γεγονό-

τος ότι υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση και την
εκτέλεση της συναλλαγής είναι αλγόριθµος ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή της επιχείρησης επενδύσεων,
θ) αν συντρέχει περίπτωση, ένδειξη ότι η συναλλαγή

υπόκειται σε συγκεκριµένους όρους,
ι) αν η υποχρέωση δηµοσιοποίησης των πληροφοριών

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
Kανονισµού (ΕΕ) 600/2014 έχει αρθεί, σύµφωνα µε το
στοιχείο α΄ ή β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του εν
λόγω Kανονισµού, ένδειξη της συγκεκριµένης εξαίρε-
σης στην οποία είχε υπαχθεί η εν λόγω συναλλαγή.
Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες δωρεάν δεκα-

πέντε (15) λεπτά µετά τη δηµοσίευσή τους από
Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. Οι Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. πρέπει να είναι σε θέση να δη-
µοσιοποιούν αποτελεσµατικά και µε συνέπεια τις πληρο-
φορίες αυτές, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τα-
χεία πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς διακριτική µε-
ταχείριση και σε µορφότυπους που είναι εύκολα προ-
σβάσιµοι και εύχρηστοι για τους συµµετέχοντες στην α-
γορά.

2. Οι Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και
ρυθµίσεις για να συγκεντρώνουν τις δηµοσιευµένες
πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 21 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 600/2014, να τις ενοποιούν σε µια συνεχή
ροή ηλεκτρονικών δεδοµένων και να τις καθιστούν δια-
θέσιµες στο κοινό όσο πλησιέστερα στον πραγµατικό
χρόνο είναι τεχνικά εφικτό, υπό εύλογους εµπορικούς ό-
ρους, οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλου-
θες λεπτοµέρειες:
α) αναγνωριστικό κωδικό ή άλλα αναγνωριστικά στοι-

χεία του χρηµατοπιστωτικού µέσου,
β) τιµή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή,
γ) όγκο της συναλλαγής,
δ) χρονική στιγµή της συναλλαγής,
ε) χρονική στιγµή αναφοράς της συναλλαγής,
στ) ένδειξη συµβόλου τιµής της συναλλαγής,
ζ) κωδικό του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο ε-

κτελέστηκε η συναλλαγή, ή τον κωδικό «SI» αν η συναλ-
λαγή εκτελέστηκε µέσω συστηµατικού εσωτερικοποιη-
τή, ή διαφορετικά τον κωδικό «OTC»,
η) αν συντρέχει περίπτωση, ένδειξη ότι η συναλλαγή

υπόκειται σε συγκεκριµένους όρους.
Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες δωρεάν δεκα-

πέντε (15) λεπτά µετά τη δηµοσίευσή τους από
Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. πρέπει να είναι σε θέση να δη-
µοσιοποιεί αποτελεσµατικά και µε συνέπεια τις πληρο-
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φορίες αυτές, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η τα-
χεία πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς διακριτική µε-
ταχείριση και σε γενικά αποδεκτούς µορφότυπους που
είναι διαλειτουργικοί, εύκολα προσβάσιµοι και εύχρη-
στοι για τους συµµετέχοντες στην αγορά.

3. Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα που πα-
ρέχει αποτελούν αντικείµενο ενοποίησης από όλες τις
ρυθµιζόµενες αγορές, τους ΠΜΔ, τους ΜΟΔ και τους
Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως τα
παραπάνω εξειδικεύονται µε ρυθµιστικά τεχνικά πρότυ-
πα βάσει του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 65 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

4. Οι Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. θεσπίζουν και διατηρούν αποτελε-
σµατικές διοικητικές ρυθµίσεις, σχεδιασµένες για την α-
ποτροπή της σύγκρουσης συµφερόντων. Ιδίως, ο διαχει-
ριστής αγοράς ή ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., που διαχειρίζεται πα-
ράλληλα και ενοποιηµένο δελτίο, χειρίζεται όλες τις συ-
γκεντρωµένες πληροφορίες µε τρόπο που να µην εισά-
γει διακρίσεις και θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσµατικές
ρυθµίσεις για τον διαχωρισµό των διαφορετικών επιχει-
ρηµατικών λειτουργιών.

5. Ο  Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. διαθέτει ισχυρούς µηχανισµούς α-
σφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται την α-
σφάλεια των µέσων διαβίβασης των πληροφοριών και να
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο καταστροφής των δεδοµέ-
νων και µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. Ο Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.
διατηρεί επαρκείς πόρους και διαθέτει εφεδρικές εγκα-
ταστάσεις προκειµένου να παρέχει και να εξασφαλίζει
την παροχή των υπηρεσιών του ανά πάσα στιγµή.

ΤΜΗΜΑ 4
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.

Άρθρο 66
Οργανωτικές απαιτήσεις

(Άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές
και ρυθµίσεις για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών
που απαιτούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 600/2014 το συντοµότερο δυνατόν και το αρ-
γότερο µέχρι το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας
από εκείνη που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή. Οι πλη-
ροφορίες αυτές γνωστοποιούνται, σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις του άρθρου 26 του Kανονισµού (ΕΕ) 600/2014.

2. Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. θεσπίζουν και διατηρούν αποτελε-
σµατικές οργανωτικές ρυθµίσεις, σχεδιασµένες για την
αποτροπή της σύγκρουσης συµφερόντων µε τους πελά-
τες τους. Ιδίως, Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. που είναι επίσης διαχειρι-
στής αγοράς ή Α.Ε.Π.Ε.Υ. χειρίζεται όλες τις συλλεγό-
µενες πληροφορίες κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρί-
σεις, και θεσπίζει και διατηρεί κατάλληλες ρυθµίσεις δια-
χωρισµού των διαφορετικών επιχειρηµατικών λειτουρ-
γιών.

3. Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτουν ισχυρούς µηχανισµούς
ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται την
ασφάλεια και γνησιότητα των µέσων διαβίβασης των
πληροφοριών, να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο κατα-
στροφής των δεδοµένων και µη εξουσιοδοτηµένης πρό-
σβασης και να αποφεύγουν τη διαρροή των πληροφο-
ριών, διατηρώντας πάντοτε την εµπιστευτικότητα των
στοιχείων. Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διατηρούν επαρκείς πόρους
και διαθέτουν εφεδρικές εγκαταστάσεις προκειµένου να

παρέχουν και να εξασφαλίζουν την παροχή των υπηρε-
σιών τους ανά πάσα στιγµή.

4. Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτουν συστήµατα που τους ε-
πιτρέπουν να ελέγχουν αποτελεσµατικά αν οι αναφορές
συναλλαγών είναι πλήρεις, να εντοπίζουν παραλείψεις
και εµφανή σφάλµατα που προκαλούνται από την επιχεί-
ρηση επενδύσεων και, όπου υπάρχουν τέτοια σφάλµατα
ή παραλείψεις, να κοινοποιούν στην επιχείρηση επενδύ-
σεων τις σχετικές λεπτοµέρειες για τα σφάλµατα ή τις
παραλείψεις και να ζητούν την εκ νέου διαβίβαση τυχόν
εσφαλµένων αναφορών.
Επίσης, οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτουν συστήµατα που

τους επιτρέπουν να εντοπίζουν σφάλµατα ή παραλεί-
ψεις που προκαλούνται από τους ίδιους τους
Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., να διορθώνουν και να διαβιβάζουν ή να
διαβιβάζουν εκ νέου, ανάλογα µε την περίπτωση, ορθές
και πλήρεις γνωστοποιήσεις συναλλαγών στην αρµόδια
αρχή.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 67
Ορισµός των αρµόδιων αρχών και αρµοδιότητες

(Άρθρα 67, 69 και παρ. 1 του άρθρου 72
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την ε-
ποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ
πράξεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την
εποπτεία της εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου
3, της παραγράφου 3 του άρθρου 9, των άρθρων 14, 16
έως 23, 29 της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 εκτός των
παραγράφων 2 και 3 της ενότητας αυτής, της ενότητας
Β΄ του άρθρου 34 εκτός των παραγράφων 2 και 3 της ε-
νότητας αυτής, της ενότητας Α΄ του άρθρου 35 εκτός
των παραγράφων 2 έως 6 και της παραγράφου 8 της ε-
νότητας αυτής, της ενότητας Β΄ του άρθρου 35 εκτός
των παραγράφων 2, 3 και 6 της ενότητας αυτής, των άρ-
θρων 39 έως 42, 93 και 96 του παρόντος, του άρθρου 42
του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και των πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών
και των αντίστοιχων άρθρων της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων που παρέχουν
επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες ή ασκούν επεν-
δυτικές δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένων των υ-
ποκαταστηµάτων στην Ελλάδα επιχειρήσεων τρίτων χω-
ρών που είναι πιστωτικά ιδρύµατα. 

2. Στο πλαίσιο της κατά την προηγούµενη παράγραφο
εποπτείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της
Ελλάδος, κατά περίπτωση, έχουν όλες τις εξουσίες επο-
πτείας, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών ελέγχου
και επιβολής επανορθωτικών µέτρων, που είναι αναγκαί-
ες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε
τον παρόντα, τον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014, την Οδηγία
2014/65/ΕΕ, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
πράξεων, ιδίως σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις
παραβατικής συµπεριφοράς. 
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3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος, κατά το λόγο της αρµοδιότητας τους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, µπορεί να: 
α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο

στοιχείο, σε οποιαδήποτε µορφή, τα οποία θεωρεί ότι
µπορεί να είναι συναφή µε την εκτέλεση των εποπτικών
καθηκόντων της, και να λαµβάνει αντίγραφό τους,
β) απαιτεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο

και, εφόσον είναι απαραίτητο, να καλεί και να θέτει ερω-
τήµατα σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειµένου να απο-
κτήσει πληροφορίες,
γ) διενεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ελέγχους

ή έρευνες σε εποπτευόµενους, σύµφωνα µε το νόµο αυ-
τό, φορείς, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδεί-
ξεις παραβατικής συµπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι
είναι δειγµατοληπτικοί,
δ) απαιτεί πληροφορίες από τους ορκωτούς ελεγκτές

λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες για τις οικονοµικές
καταστάσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ., των πιστωτικών ιδρυµάτων,
των επιχειρήσεων τρίτων χωρών, των ρυθµιζόµενων α-
γορών, των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων
και των ΑΕΕΔ,
ε) παραπέµπει θέµατα στις αρµόδιες αρχές µε σκοπό

την άσκηση ποινικής δίωξης,
στ) αναθέτει επαληθεύσεις και ελέγχους σε ορκωτούς

ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες και άλλους ε-
µπειρογνώµονες,
ζ) απαιτεί ή να ζητά πληροφορίες συµπεριλαµβανοµέ-

νης κάθε σχετικής τεκµηρίωσης, από οποιοδήποτε πρό-
σωπο σχετικά µε το µέγεθος και το σκοπό θέσης ή έκθε-
σης που δηµιουργήθηκε µέσω παραγώγου επί εµπορευ-
µάτων, και σχετικά µε κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή
παθητικού στην υποκείµενη αγορά, 
η) λαµβάνει κάθε µέτρο που µπορεί να εξασφαλίσει ό-

τι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ρυθµιζόµενες
αγορές και άλλα πρόσωπα για τα οποία ισχύει ο παρών
νόµος ή ο Κανονισµός (ΕΕ) 600/2014 εξακολουθούν να
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νο-
µοθεσίας, 
θ) προβαίνει σε δηµόσιες ανακοινώσεις,
ι) αναστέλλει την εµπορική προώθηση ή την πώληση

χρηµατοπιστωτικών µέσων ή δοµηµένων καταθέσεων ό-
ταν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή το πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει αναπτύ-
ξει ή εφαρµόσει αποτελεσµατική διαδικασία έγκρισης
προϊόντων ή δεν συµµορφώνεται µε άλλο τρόπο µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου,
ια) αναστέλλει την εµπορική προώθηση ή την πώληση

χρηµατοπιστωτικών µέσων ή δοµηµένων καταθέσεων ό-
ταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 40, 41 ή 42
του Kανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 600/2014,
ιβ) απαιτεί την αποµάκρυνση φυσικού προσώπου από

το διοικητικό συµβούλιο των Α.Ε.Π.Ε.Υ., των διαχειρι-
στών αγοράς ή των πιστωτικών ιδρυµάτων. Προκειµένου
περί πιστωτικών ιδρυµάτων, αυτή η εξουσία ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος είτε ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είτε µε δική της πρωτοβου-
λία κατά το λόγο της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 67,
ιγ) ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο να λαµβάνει µέτρα

για τη µείωση του µεγέθους µιας θέσης ή έκθεσης.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί επιπροσθέτως

να: 
α) απαιτεί την αναστολή της διαπραγµάτευσης χρηµα-

τοπιστωτικού µέσου,

β) διαγράφει η ίδια ή να απαιτεί τη διαγραφή χρηµατο-
πιστωτικού µέσου από την διαπραγµάτευση σε ρυθµιζό-
µενη αγορά ή την απόσυρση ενός χρηµατοπιστωτικού
µέσου από τη διαπραγµάτευση σε οποιοδήποτε άλλο
πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών,
γ) περιορίζει τη δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου

να διενεργεί συναλλαγές σε παράγωγο επί εµπορευµά-
των, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης ορίων στο µέ-
γεθος της θέσης που µπορεί να κατέχει οποιοδήποτε
πρόσωπο οποιαδήποτε στιγµή, σύµφωνα µε το άρθρο 57
του παρόντος,
δ) απαιτεί τα υφιστάµενα αρχεία τηλεφωνικών συνδια-

λέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία δια-
κίνησης δεδοµένων που κατέχουν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα πι-
στωτικά ιδρύµατα ή άλλα εποπτευόµενα πρόσωπα, που
υπόκεινται στον παρόντα, στον Κανονισµό (ΕΕ)
600/2014 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και να λαµβάνουν
αντίγραφά τους, 
ε) ζητά τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων, σύµφω-

να µε τη διαδικασία του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 36 του ν. 4443/2016, 
στ) απαγορεύει προσωρινά την άσκηση επαγγελµατι-

κής δραστηριότητας, για περίοδο που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τα πέντε (5) έτη, από φυσικά πρόσωπα που α-
πασχολούνται ή συνεργάζονται µε εποπτευόµενους φο-
ρείς, 
ζ) απαιτεί την προσωρινή ή οριστική διακοπή κάθε πρα-

κτικής ή συµπεριφοράς την οποία θεωρεί αντίθετη µε τις
διατάξεις του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014,
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, καθώς και των κατ’ εξουσιοδό-
τηση πράξεων της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 600/2014 και να προλαµβάνει την επανάληψη
της εν λόγω πρακτικής ή συµπεριφοράς, 
η) ζητά, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τα υφι-

στάµενα αρχεία κίνησης δεδοµένων που τηρούνται από
πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχει εύ-
λογη υπόνοια παράβασης των διατάξεων του παρόντος,
του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ
ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014, και εφό-
σον τα εν λόγω αρχεία σχετίζονται ή ενδέχεται να είναι
σχετικά µε τη διερεύνηση παραβάσεων των ως άνω δια-
τάξεων,
θ) καλεί και να λαµβάνει ένορκες µαρτυρικές καταθέ-

σεις από οποιοδήποτε πρόσωπο για την απόκτηση πλη-
ροφοριών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36
του ν. 4443/2016.

5. Για την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας της πα-
ραγράφου 1 η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ελέγχει
τα πιστωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των υπο-
καταστηµάτων στην Ελλάδα επιχειρήσεων τρίτων χω-
ρών που είναι πιστωτικά ιδρύµατα, ως προς την εφαρµο-
γή των διατάξεων για τις οποίες έχει αρµοδιότητα επο-
πτείας, ασκώντας, επιπλέον των αναφεροµένων στις πα-
ραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, και τις εξου-
σίες ελέγχου που της παρέχει ο ν. 4261/2014. 

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος, κατά περίπτωση, ασκούν τις εποπτικές τους αρµο-
διότητες, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών ελέγχου
και επιβολής επανορθωτικών µέτρων που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο, καθώς και τις εξουσίες για την επιβο-
λή κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 69:
α) άµεσα, 
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β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές,
γ) µε αίτηση προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές. 
7. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της

Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται τα στοιχεία που
πρέπει να υποβάλλουν οι εποπτευόµενοι φορείς, ο χρό-
νος και τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό τεχνικό θέµα, για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου, του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014 και
των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
Κανονισµού και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

Άρθρο 68
Συνεργασία µεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

και Τράπεζας της Ελλάδος
(Άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για πι-
στωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των υποκατα-
στηµάτων στην Ελλάδα των επιχειρήσεων τρίτων χωρών
που είναι πιστωτικά ιδρύµατα, και για τα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα, για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές και για τις ασφαλιστικές και αντασφαλι-
στικές επιχειρήσεις, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή για επιχειρήσεις επενδύσεων, συµπερι-
λαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα των
επιχειρήσεων τρίτων χωρών που είναι επιχειρήσεις ε-
πενδύσεων, για ΟΣΕΚΑ και άλλους οργανισµούς συλλο-
γικών επενδύσεων, και για Ταµεία Επαγγελµατικής Α-
σφάλισης συνεργάζονται στενά, ανταλλάσσουν κάθε
πληροφορία ιδιαίτερης σηµασίας ή σχετική µε την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων τους και παρέ-
χουν η µία στην άλλη κάθε αναγκαία συνδροµή. Σε Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας µεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς και Τράπεζας της Ελλάδος, προσδιορίζονται οι όροι
και η διαδικασία της ανωτέρω συνεργασίας.

2. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει µεταξύ άλ-
λων:
α) την κοινοποίηση στην άλλη αρχή των εγγράφων µε

τα οποία ενηµερώνεται η Ε.Α.Κ.Α.Α. και ιδίως στις περι-
πτώσεις των άρθρων 5 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 1,
18 παράγραφος 5, 31 παράγραφος 2, 32 παράγραφοι 3
και 4, 44 παράγραφος 5, 54 παράγραφος 2, 56, 57 και 70
παράγραφοι 4, 5 και 6, 
β) τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και αιτηµά-

των µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών στις
περιπτώσεις που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργεί ως
αρµόδια αρχή επικοινωνίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 77
παράγραφος 1, τηρουµένων των διατάξεων περί επαγ-
γελµατικού απορρήτου του παρόντος νόµου, του
ν. 4261/2014 και του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελ-
λάδος και µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης για τη ρη-
τή συγκατάθεση των αρµοδίων αρχών των κρατών-µε-
λών για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών,
γ) τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαί-

σιο των ερευνών που διενεργούν οι Ευρωπαϊκές Εποπτι-
κές Αρχές, 
δ) την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των εποπτευό-

µενων από τις ανωτέρω εποπτικές αρχές Α.Ε.Π.Ε.Υ. και
πιστωτικών ιδρυµάτων, 
ε) τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών για την ε-

φαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 11 του
άρθρου 36 του ν. 4099/2012 και του άρθρου 8 του
ν. 4209/2013, 
στ) τις διαδικασίες µε τις οποίες διασφαλίζεται η εν

γένει ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισµός µετα-
ξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της
Ελλάδος, µε σκοπό την, κατά το δυνατό, αποφυγή επικα-
λύψεων ή σύγκρουσης αρµοδιοτήτων στο πεδίο της επο-
πτείας και της διενέργειας ελέγχων, καθώς και τη µείω-
ση του διοικητικού κόστους εποπτείας, 
ζ) την παροχή κάθε αναγκαίας συνδροµής για την ε-

κτέλεση των καθηκόντων τους,
η) την αµοιβαία ενηµέρωση µεταξύ της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος για επιβλη-
θείσες κυρώσεις ή την προηγούµενη διαβούλευσή τους
για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις σηµαντικών
παραβάσεων, που µπορεί να έχουν επίπτωση στην οµα-
λή λειτουργία των εποπτευοµένων ιδρυµάτων, 
θ) την ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από

την Τράπεζα της Ελλάδος για τα πιστωτικά ιδρύµατα άλ-
λου κράτους- µέλους που παρέχουν επενδυτικές υπηρε-
σίες στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος ή χωρίς εγκα-
τάσταση,
ι) τη διαδικασία συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος για:
αα) τη διενέργεια ελέγχων ως προς τη συµµόρφωση

των πιστωτικών ιδρυµάτων ιδίως µε τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 24, 25, 27, 28 του παρό-
ντος νόµου, καθώς και στους τίτλους II και ΙΙΙ του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 600/2014 και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τών και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεων και 
ββ) την επιβολή κυρώσεων για τις σχετικές παραβά-

σεις. 
ια) τη διαβίβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το

λόγο της αρµοδιότητας της, των πληροφοριών που λαµ-
βάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο
86,
ιβ) το περιεχόµενο της διαβούλευσης που προβλέπε-

ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 σχετικά µε την α-
ξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 13.

Άρθρο 69
Κυρώσεις και Μέτρα

(Άρθρο 70 και παρ. 2 του άρθρου 72 
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών που α-
ναφέρονται στο άρθρο 67 του παρόντος, συµπεριλαµβα-
νοµένων των εξουσιών ελέγχου και επιβολής επανορ-
θωτικών µέτρων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπε-
ζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, για παραβάσεις των
διατάξεων του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014
και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
τους και κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ε-
πιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και µέ-
τρα, τα οποία πρέπει να είναι αποτελεσµατικά, αναλογι-
κά και αποτρεπτικά: 
α) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται το

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και η φύση της παρά-
βασης, σύµφωνα µε το άρθρο 70, 
β) εντολή που υποχρεώνει το φυσικό ή νοµικό πρόσω-

πο να διακόψει τη συµπεριφορά του και να µην την επα-
ναλάβει στο µέλλον,
γ) σε περίπτωση Α.Ε.Π.Ε.Υ., υποκαταστήµατος επιχεί-

ρησης τρίτης χώρας που είναι επιχείρηση επενδύσεων,
διαχειριστή αγοράς που διαθέτει άδεια λειτουργίας ΠΜΔ
ή ΜΟΔ, καθώς και σε περίπτωση ρυθµιζόµενης αγοράς,
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Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. και Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., αναστολή
ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 8, 43 και 62 του παρόντος, ή, προκειµένου περί πι-
στωτικού ιδρύµατος ή υποκαταστήµατος επιχείρησης
τρίτης χώρας που είναι πιστωτικό ίδρυµα, ανάκληση της
άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του παρό-
ντος και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της ισχύουσας για
τα πιστωτικά ιδρύµατα νοµοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειληµµένων σοβα-

ρών παραβάσεων, οριστική απαγόρευση κατά οποιουδή-
ποτε φυσικού προσώπου να συµµετέχει σε διοικητικό
συµβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε
Α.Ε.Π.Ε.Υ., πιστωτικό ίδρυµα ή υποκατάστηµα επιχείρη-
σης τρίτης χώρας, 
ε) προσωρινή απαγόρευση σε οποιαδήποτε επιχείρηση

επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα ή υποκατάστηµα επιχεί-
ρησης τρίτης χώρας να είναι µέλος ή να συµµετέχει σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή ΠΜΔ ή σε οποιονδήποτε πελάτη
να συµµετέχει σε ΜΟΔ, 
στ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο ύψους έως πέντε εκατοµµύρια (5.000.000,00) ευ-
ρώ ή έως δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ετήσιου
κύκλου εργασιών του, σύµφωνα µε τις οικονοµικές κατα-
στάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό του Συµ-
βούλιο κατά την προηγούµενη χρήση. Στην περίπτωση
που το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγα-
τρική µιας µητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτί-
ζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε
το ν. 4308/2014 και την Οδηγία 2013/34/ΕΕ (ΕΕ L
182/29.6.2013), ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών,
ορίζεται ως ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή τα
αντίστοιχα έσοδα, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο περί κατάρτισης και παρουσίασης των ενοποιη-
µένων οικονοµικών καταστάσεων που προκύπτει από τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ανώτατης
µητρικής επιχείρησης που έχουν εγκριθεί από το Διοικη-
τικό της Συµβούλιο κατά την προηγούµενη χρήση, 
ζ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο ύψους έως πέντε εκατοµµύρια (5.000.000,00) ευ-
ρώ,
η) χρηµατικό πρόστιµο έως το διπλάσιο του ποσού του

οφέλους που αποκοµίστηκε από την παράβαση, εφόσον
το όφελος αυτό µπορεί να προσδιοριστεί, ακόµα και
στην περίπτωση που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που α-
ναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παρούσας
παραγράφου. 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλλει,
σωρευτικά µε τις κυρώσεις της προηγούµενης παραγρά-
φου, επίπληξη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος, του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 600/2014 και των πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή τους και κατ’ εξουσιοδότηση της Ο-
δηγίας 2014/65/ΕΕ. 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος, κατά περίπτωση, µπορεί να επιβάλλει τις ανωτέρω
διοικητικές κυρώσεις ή µέτρα, πέρα από το νοµικό πρό-
σωπο, και στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και σε ο-
ποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο φέ-
ρει ευθύνη, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, για παράβα-
ση των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου διατάξεων. 

4. Κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών κυ-
ρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων και κατά την επιµέ-
τρηση του ύψους των προστίµων που προβλέπονται

στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τρά-
πεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, λαµβάνουν υπόψη
όλες τις σχετικές περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων,
όπου κρίνεται αναγκαίο:
α) της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης,
β) του βαθµού ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώ-

που που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,
γ) της οικονοµικής επιφάνειας του υπαίτιου φυσικού ή

νοµικού προσώπου, όπως προκύπτει ιδίως από τον συνο-
λικό κύκλο εργασιών του νοµικού προσώπου ή από το ε-
τήσιο εισόδηµα και τα περιουσιακά στοιχεία του φυσικού
προσώπου,
δ) της σηµασίας των κερδών που αποκτήθηκαν ή των

ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο, στο βαθµό που µπορούν να προσδιορι-
στούν,
ε) της ζηµιάς που προκλήθηκε σε τρίτους από την πα-

ράβαση, στο βαθµό που µπορεί να προσδιοριστεί,
στ) του βαθµού συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή

νοµικού προσώπου µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή
την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, µε την επι-
φύλαξη της ανάγκης εξασφάλισης της παραίτησης του
υπαίτιου προσώπου από τα αποκτηθέντα κέρδη ή τις α-
ποφευχθείσες ζηµίες,
ζ) της καθ’ υποτροπή τέλεσης παραβάσεων ή προη-

γούµενων παραβάσεων του παρόντος νόµου και της λοι-
πής νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από το υπαίτιο φυ-
σικό ή νοµικό πρόσωπο, 
η) της επίπτωσης της παράβασης στην εύρυθµη λει-

τουργία της αγοράς και στην προστασία των επενδυτών.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-

δος, κατά το λόγο της αρµοδιότητάς τους, επιβάλλουν
τις διοικητικές κυρώσεις και µέτρα των παραγράφων 1
και 2, σε περίπτωση µη συνεργασίας ή µη συµµόρφωσης
σε έρευνα ή επιθεώρηση ή αίτηµα, σύµφωνα µε το άρθρο
67. 

6. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων
της ενότητας Β΄ του άρθρου 34 και της ενότητας Β΄ του
άρθρου 35, η µε οποιονδήποτε τρόπο κατ’ επάγγελµα
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση επενδυτι-
κών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα επιτρέπεται µόνο
στις Α.Ε.Π.Ε.Υ., στα πιστωτικά ιδρύµατα, στα υποκατα-
στήµατα επιχειρήσεων τρίτων χωρών, καθώς και στις Α-
νώνυµες Εταιρείες Επενδυτικής Διαµεσολάβησης (ΑΕ-
ΕΔ), στις Ανώνυµες Εταιρείες Διαχείρισης Αµοιβαίων
Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και στις Ανώνυµες Εταιρείες Δια-
χείρισης Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕ-
ΔΟΕΕ) κατά τις διακρίσεις που προβλέπονται στην κεί-
µενη νοµοθεσία και, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας
τους στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου
2 του άρθρου 60, η µε οποιονδήποτε τρόπο κατ’ επάγ-
γελµα παροχή υπηρεσιών Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. και
Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. επιτρέπεται µόνο στους παρόχους αυτών
των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και την άδεια λειτουργίας τους. 
Όποιος, χωρίς την απαιτούµενη άδεια µε πρόθεση

προβαίνει σε κατ’ επάγγελµα παροχή επενδυτικών υπη-
ρεσιών, άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων ή παροχή
υπηρεσιών Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. και Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ-
στην Ελλάδα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους ή µε χρηµατική ποινή ή µε αµφότερες τις ποι-
νές αυτές. Αν οι επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότη-
τες και οι υπηρεσίες Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ., Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ. και
Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. παρέχονται ή ασκούνται από νοµικά πρό-
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σωπα, µε την ποινή του προηγούµενου εδαφίου τιµωρεί-
ται όποιος ασκεί τη διοίκηση ή διαχείριση του νοµικού
προσώπου.
Ο γραµµατέας του ποινικού δικαστηρίου διαβιβάζει τις

καταδικαστικές αποφάσεις για τις παραβάσεις των δύο
προηγούµενων εδαφίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ή, προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων ή επιχειρή-
σεων τρίτων χωρών που είναι πιστωτικά ιδρύµατα, στην
Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες και υποχρεούνται να τις
διαβιβάσουν περαιτέρω στην Ε.Α.Κ.Α.Α., σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 70.

7. Στις δίκες για τις αξιόποινες πράξεις της προηγού-
µενης παραγράφου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δι-
καίωµα, σε κάθε περίπτωση, να παρίσταται ως πολιτικώς
ενάγουσα για την υποστήριξη της κατηγορίας. Μετά την
έκδοση οριστικής απόφασης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
έχει δικαίωµα να λάβει αντίγραφα της απόφασης και των
εγγράφων της δικογραφίας, ανεξαρτήτως αν είχε δηλώ-
σει ή όχι παράσταση πολιτικής αγωγής.

Άρθρο 70
Δηµοσιοποίηση αποφάσεων

(Άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος αναρτούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον
επίσηµο διαδικτυακό τους τόπο, κάθε απόφασή τους
σχετικά µε την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή µέτρου
για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και των πράξεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότησή τους και κατ’ εξουσιοδότηση
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ύστερα από ενηµέρωση του
προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε η κύρωση σχετικά µε
την εν λόγω απόφαση. Στην κατά τα ανωτέρω δηµοσιο-
ποίηση περιλαµβάνονται τουλάχιστον πληροφορίες σχε-
τικά µε το είδος και τη φύση της παράβασης, καθώς και
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε η κύ-
ρωση ή το µέτρο. Η υποχρέωση δηµοσιοποίησης δεν α-
φορά αποφάσεις σχετικές µε την επιβολή µέτρων διε-
ρευνητικού χαρακτήρα. 

2. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελ-
λάδος, κρίνουν ότι η δηµοσιοποίηση της ταυτότητας των
νοµικών προσώπων ή των δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα των φυσικών προσώπων είναι δυσανάλογη, µετά
την κατά περίπτωση αξιολόγηση που διενεργείται σχετι-
κά µε την αναλογικότητα της δηµοσίευσης αυτών των
δεδοµένων, ή, αν η δηµοσιοποίηση της απόφασης θέτει
σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών α-
γορών ή διενεργούµενους ελέγχους, πράττουν τουλάχι-
στον ένα από τα ακόλουθα: 
α) καθυστερούν τη δηµοσιοποίηση της απόφασης για

την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή µέτρου έως τη στιγ-
µή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για τη µη δηµοσί-
ευση, 
β) δηµοσιοποιούν την απόφαση για την επιβολή διοικη-

τικής κύρωσης ή µέτρου χωρίς αναφορά ονοµάτων, εφό-
σον η ανώνυµη αυτή δηµοσιοποίηση εξασφαλίζει την α-
ποτελεσµατική προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, 
γ) δεν δηµοσιοποιούν την απόφαση επιβολής διοικητι-

κής κύρωσης ή µέτρου αν θεωρείται ότι οι επιλογές που
αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν ε-

παρκούν για να εξασφαλιστεί:
αα) ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρη-

µατοπιστωτικών αγορών,
ββ) η αναλογικότητα της δηµοσιοποίησης των αποφά-

σεων αυτών σε σχέση µε τα επιβληθέντα µέτρα που θε-
ωρούνται ήσσονος σηµασίας. 
Στην περίπτωση απόφασης για ανώνυµη δηµοσιοποίη-

ση της διοικητικής κυρώσεως ή µέτρου, η δηµοσιοποίηση
των σχετικών δεδοµένων µπορεί να αναβληθεί για εύλο-
γο χρονικό διάστηµα, αν προβλέπεται ότι µέσα στο διά-
στηµα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν την
ανώνυµη δηµοσιοποίηση. 

3. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώ-
πιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή προσφυγής ενώ-
πιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου κατά της α-
πόφασης για την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή µέτρου,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά περίπτωση, δηµοσιεύουν αµέσως στον επίσηµο
διαδικτυακό τόπο τους τις σχετικές πληροφορίες και κά-
θε περαιτέρω ενηµέρωση σχετικά µε την έκβαση της εκ-
δίκασης της αίτησης ακυρώσεως ή προσφυγής. Επιπλέ-
ον, δηµοσιοποιείται κάθε µεταγενέστερη απόφαση που
ακυρώνει απόφαση επιβολής διοικητικής κυρώσεως ή
µέτρου. 

4. Οι πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο παραµένουν στον επίσηµο διαδικτυακό
τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της
Ελλάδος για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη δηµοσιο-
ποίησή τους. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που
δηµοσιοποιούνται διατηρούνται στον επίσηµο διαδικτυα-
κό τόπο των ανωτέρω αρµόδιων αρχών µόνο για το ανα-
γκαίο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος

κατά περίπτωση ενηµερώνουν την Ε.Α.Κ.Α.Α. σχετικά µε
όλες τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν χωρίς να
δηµοσιοποιηθούν, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της πα-
ραγράφου 2 συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών αιτή-
σεων ακυρώσεως ή προσφυγών και της έκβασής τους. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος, κα-
τά περίπτωση, λαµβάνουν πληροφορίες, καθώς και τις ο-
ριστικές αποφάσεις επιβολής ποινικών κυρώσεων για
παραβάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 69 και τις υ-
ποβάλλουν στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. 

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος, κατά περίπτωση, συγκεντρώνουν και διαβιβάζουν
σε ετήσια βάση στην Ε.Α.Κ.Α.Α. στοιχεία σε συγκεντρω-
τική µορφή, σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις και τα
διοικητικά µέτρα που έχουν επιβάλει, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 70 του παρόντος. Η υ-
ποχρέωση αυτή δεν αφορά διοικητικά µέτρα διερευνητι-
κού χαρακτήρα. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η
Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, διαβιβάζουν σε
ετήσια βάση στην Ε.Α.Κ.Α.Α. στοιχεία σε συγκεντρωτική
µορφή σχετικά µε τις ποινικές κυρώσεις που επιβλήθη-
καν για παραβάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 69. 

6. Όποτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της
Ελλάδος, κατά περίπτωση, δηµοσιοποιούν διοικητικές
κυρώσεις ή µέτρα, γνωστοποιούν παράλληλα το γεγο-
νός αυτό στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. 
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Άρθρο 71
Καταγγελίες παραβάσεων

(Άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Παραβάσεις ή ενδεχόµενες παραβάσεις των διατά-
ξεων του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014 και
των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ µπορεί να καταγγέλλονται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, κατά το λόγο της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67. Με απόφαση της Ε-
πιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος,
κατά περίπτωση, καθορίζονται οι κατάλληλες διαδικα-
σίες και οι αποτελεσµατικοί µηχανισµοί που επιτρέπουν
την υποβολή προς αυτές καταγγελιών παραβάσεων ή
ενδεχόµενων παραβάσεων των εν λόγω διατάξεων. 

2. Με τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της προη-
γούµενης παραγράφου καθορίζονται: 
α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη καταγγελιών σχετι-

κά µε παραβάσεις ή ενδεχόµενες παραβάσεις και την
παρακολούθησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της σύ-
στασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω
καταγγελίες,
β) κατάλληλη προστασία, τουλάχιστον έναντι αντιποί-

νων, διακρίσεων ή άλλων µορφών άνισης µεταχείρισης,
για εργαζοµένους σε εποπτευόµενους φορείς, οι οποίοι
καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των
φορέων αυτών,
γ) προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

τόσο του προσώπου που καταγγέλλει την παράβαση, ό-
σο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε
αυτήν, σε όλα τα στάδια των διαδικασίας, εκτός αν η δη-
µοσιοποίηση αυτή απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία
στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή µεταγενέστερων δι-
καστικών διαδικασιών.

3. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι διαχειριστές αγοράς, οι πάροχοι υ-
πηρεσιών αναφοράς δεδοµένων, τα πιστωτικά ιδρύµατα,
όταν παρέχουν επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες
ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, και τα υποκατα-
στήµατα επιχειρήσεων τρίτων χωρών θεσπίζουν κατάλ-
ληλες διαδικασίες προκειµένου οι εργαζόµενοι σε αυτά
να µπορούν να καταγγέλλουν εσωτερικά παραβάσεις ή
ενδεχόµενες παραβάσεις, µέσω ειδικού ανεξάρτητου
και αυτόνοµου διαύλου. 

Άρθρο 72
Δικαίωµα προσφυγής

(Άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, του
Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και µε τις πράξεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών και της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ, είναι επαρκώς αιτιολογηµένες και υπόκει-
νται, κατά περίπτωση, σε αίτηση ακυρώσεως ή προσφυ-
γή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3371/2005 (Α΄178). Η παρά-
λειψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποφασίσει
σχετικά µε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας, η ο-
ποία περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες,
µέσα σε έξι (6) µήνες από την υποβολή της, υπόκειται ε-
πίσης σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου διοικη-
τικού δικαστηρίου. 

2. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδί-
δονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και µε τις πράξεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών και της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ, είναι επαρκώς αιτιολογηµένες και υπόκει-
νται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας. 

Άρθρο73
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

(Άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα υποκαταστήµατα επιχειρήσεων ε-
πενδύσεων µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος που λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήµατα επι-
χειρήσεων τρίτων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα
οφείλουν να συνεργάζονται µε φορείς που είναι επιφορ-
τισµένοι µε την υποβολή καταγγελιών και παραπόνων α-
πό πελάτες τους µε σκοπό την εξωδικαστική επίλυση
των διαφορών που αφορούν την παροχή επενδυτικών
και παρεπόµενων υπηρεσιών. 

2. Οι φορείς της προηγούµενης παραγράφου συνεργά-
ζονται στενά µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων
κρατών-µελών για την επίλυση διασυνοριακών διαφο-
ρών.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ
τις διαθέσιµες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, πλη-
ροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες για την εξωδικαστι-
κή επίλυση των διαφορών που αφορούν την παροχή ε-
πενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών.

Άρθρο 74
Επαγγελµατικό απόρρητο

(Άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάθε πρόσωπο που α-
σκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασµό της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι εντεταλµένοι
από αυτήν ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες υποχρεούνται
για την τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου. Ως ε-
µπιστευτικές πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει υπο-
χρέωση τήρησης επαγγελµατικού απορρήτου νοούνται
οι πληροφορίες που περιέρχονται στα πρόσωπα του
πρώτου εδαφίου, σύµφωνα µε τη παρ. 12 του άρθρου 76
του ν. 1969/1991 (Α΄ 167), καθώς και οι πληροφορίες
που περιέρχονται σε αυτά από άλλες αρµόδιες αρχές,
φορείς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η υποχρέωση τή-
ρησης του επαγγελµατικού απορρήτου αίρεται στις περι-
πτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 13 του άρθρου 76
του ν. 1969/1991, καθώς και όταν συγκατατίθεται η αρ-
µόδια αρχή, ο φορέας ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που κοινοποίησε τη σχετική πληροφορία στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. 

2. Όταν πρόκειται για επιχείρηση επενδύσεων ή δια-
χειριστή αγοράς που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρί-
σκεται σε αναγκαστική εκκαθάριση, οι εµπιστευτικές
πληροφορίες, οι οποίες δεν αφορούν τρίτους, µπορεί να
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή ε-
µπορικού δικαίου, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξα-
γωγή της διαδικασίας. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται α-
ναλόγως και ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος στο
πλαίσιο των εποπτικών της αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε
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τις διατάξεις του παρόντος, του Κανονισµού (ΕΕ)
600/2014, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών και
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεων.

Άρθρο 75
Σχέσεις µε ελεγκτές

(Άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρεί-
ες, που έχουν λάβει επαγγελµατική άδεια ή έχουν το δι-
καίωµα να διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4449/2017 (Α΄
7), και διενεργούν ελέγχους σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., ρυθµιζόµε-
νες αγορές ή παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδοµέ-
νων, σύµφωνα µε την παρ. 1 και τα στοιχεία γ΄ έως ε΄
της παρ. 5 της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α΄ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) ή, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 77 του ν. 4099/2012, ή ασκούν οποιαδήπο-
τε άλλα ελεγκτικά καθήκοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, υποχρεούνται να αναφέρουν
αµέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε γεγονός ή
απόφαση σχετικά µε τον εν λόγω ελεγχόµενο φορέα
που περιήλθε σε γνώση τους κατά την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους και το οποίο ενδέχεται:
α) να συνιστά σοβαρή παράβαση των νοµοθετικών ή

κανονιστικών διατάξεων που ορίζουν τις προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας λειτουργίας ή διέπουν την άσκηση
των δραστηριοτήτων του ελεγχόµενου φορέα,
β) να θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια της λειτουργίας

του ελεγχόµενου φορέα, ή
γ) να οδηγήσει σε άρνηση έκφρασης γνώµης για τις

οικονοµικές καταστάσεις ή στη διατύπωση επιφυλάξεων
επ’ αυτών.

2. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τους ορκωτούς ελε-
γκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες και για κάθε
γεγονός ή απόφαση που περιήλθε σε γνώση τους κατά
την εκπλήρωση των ως άνω καθηκόντων τους της παρα-
γράφου 1, σε σχέση µε επιχείρηση που έχει στενούς δε-
σµούς µε τον εποπτευόµενο φορέα τον οποίο ελέγχουν. 

3. Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς από τα ως άνω πρόσωπα γεγονότων ή α-
ποφάσεων που προβλέπονται στις προηγούµενες παρα-
γράφους, δεν αποτελεί παράβαση συµβατικού ή νοµικού
περιορισµού της γνωστοποίησης των πληροφοριών αυ-
τών και δεν συνεπάγεται καµία ευθύνη των προσώπων
αυτών.

Άρθρο 76
Προστασία δεδοµένων

(Άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που συλλέγονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κα-
τά την άσκηση ή στο πλαίσιο της άσκησης εποπτικών ε-
ξουσιών, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών για τη
διεξαγωγή ερευνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος, πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2472/1997 και του Κανονισµού (ΕΚ) 45/2001 (ΕΕ L
8/12.1.2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΚΑΑ

Άρθρο 77
Υποχρέωση συνεργασίας

(Άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ-
λάδος συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές των κρα-
τών- µελών, όταν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους που προβλέπονται στον παρόντα, στην
Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή στον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014,
χρησιµοποιώντας τις εξουσίες τους, είτε αυτές προβλέ-
πονται στον παρόντα, στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή στον
Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014 είτε σε άλλες διατάξεις της ε-
θνικής νοµοθεσίας. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλά-

δος παρέχουν συνδροµή στις αρµόδιες αρχές των άλ-
λων κρατών-µελών. Ιδίως, ανταλλάσσουν πληροφορίες
και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας ή επο-
πτείας. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλά-

δος µπορεί επίσης να συνεργαστούν µε τις αρµόδιες αρ-
χές των άλλων κρατών-µελών όσον αφορά τη διευκό-
λυνση της είσπραξης των προστίµων. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως σηµείο επικοι-

νωνίας για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, της Οδη-
γίας 2014/65/ΕΕ ή του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014. Η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στην Επιτροπή, στην
ΕΑΚΑΑ και στα άλλα κράτη-µέλη ότι έχει οριστεί να πα-
ραλαµβάνει αιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών ή συνερ-
γασίας βάσει της παρούσας παραγράφου. 

2. Στην περίπτωση όπου, λαµβανοµένης υπόψη της κα-
τάστασης των αγορών κινητών αξιών στο κράτος-µέλος
υποδοχής, η λειτουργία τόπου διαπραγµάτευσης, ο ο-
ποίος έχει εγκαταστήσει µηχανισµούς σε κράτος µέλος
υποδοχής, έχει αποκτήσει ουσιώδη σηµασία για τη λει-
τουργία της αγοράς κινητών αξιών και την προστασία
των επενδυτών στο εν λόγω κράτος-µέλος υποδοχής, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να συνάπτει ανάλογες
ρυθµίσεις συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές του κρά-
τους-µέλους καταγωγής ή υποδοχής του τόπου δια-
πραγµάτευσης. 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ-
λάδος λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτι-
κά µέτρα για να διευκολύνουν τη συνδροµή που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 1. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλά-

δος µπορεί να ασκούν τις εξουσίες τους για τους σκο-
πούς της συνεργασίας, ακόµα και όταν η ερευνώµενη
συµπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που
ισχύουν στην Ελλάδα. 

4. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελ-
λάδος έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις
αντίθετες προς τον παρόντα, την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή
τον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014, διαπράττονται ή έχουν
διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-µέλους από ο-
ντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, το γνω-
στοποιεί µε το λεπτοµερέστερο δυνατό τρόπο στην αρ-
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µόδια αρχή του άλλου κράτους-µέλους προκειµένου να
προβεί στις δέουσες ενέργειες και στην ΕΑΚΑΑ. Η πα-
ρούσα παράγραφος δεν θίγει τις αρµοδιότητες της γνω-
στοποιούσας αρµόδιας αρχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς και η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν λαµβάνουν αντί-
στοιχη γνωστοποίηση από την αρµόδια αρχή άλλου κρά-
τους-µέλους, προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες και ε-
νηµερώνουν την άλλη αρµόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ για
τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν και για τις κυριότε-
ρες ενδιάµεσες εξελίξεις.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 4, η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και σε
άλλες αρµόδιες αρχές τις λεπτοµέρειες των εξής: 
α) αιτηµάτων για τον περιορισµό του µεγέθους µιας

θέσης ή έκθεσης, σύµφωνα µε το στοιχείο ιγ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 67, 
β) περιορισµούς που έχει θέσει σχετικά µε τη δυνατό-

τητα προσώπων να λαµβάνουν θέση σε παράγωγο επί ε-
µπορευµάτων, σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 67. 
Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει, όπου απαιτείται, τις

λεπτοµέρειες της απαίτησης ή του αιτήµατος, σύµφωνα
µε το στοιχείο ιγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 67, συ-
µπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας του προσώπου ή
των προσώπων στα οποία απευθύνεται και τους λόγους
υποβολής τους, καθώς και το πεδίο εφαρµογής των πε-
ριορισµών που έχουν τεθεί, σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 67, συµπεριλαµβανοµέ-
νων του προσώπου και των χρηµατοπιστωτικών µέσων
που αφορούν, τυχόν ορίων, όσον αφορά το µέγεθος των
θέσεων που µπορεί να κατέχει το πρόσωπο ανά πάσα
στιγµή, τυχόν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 57 και τους
λόγους για τις εξαιρέσεις αυτές. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος

προβαίνει στη γνωστοποίηση τουλάχιστον είκοσι τέσσε-
ρις (24) ώρες πριν από τη στιγµή κατά την οποία έχει
προγραµµατιστεί να τεθεί σε ισχύ η δράση ή το µέτρο.
Σε εξαιρετικές συνθήκες, όταν δεν είναι δυνατόν να υ-
πάρξει ειδοποίηση είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν, η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί
να προβεί στη γνωστοποίηση σε λιγότερο από 24 ώρες
πριν από το χρονικό σηµείο που το µέτρο έχει προγραµ-
µατιστεί να τεθεί σε ισχύ. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαµβάνει αντίστοι-

χη γνωστοποίηση από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους
- µέλους, µπορεί να λαµβάνει µέτρα, σύµφωνα µε το
στοιχείο ιγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 67 ή το στοι-
χείο γ΄ της παραγράφου 4, µε την προϋπόθεση ότι το µέ-
τρο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου της
άλλης αρµόδιας αρχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προβαίνει επίσης σε γνωστοποίηση, σύµφωνα µε την πα-
ρούσα παράγραφο όταν προτείνει τη λήψη µέτρων.
Αν µια ενέργεια βάσει των στοιχείων α΄ ή β΄ του πρώ-

του εδαφίου της παρούσας παραγράφου σχετίζεται µε ε-
νεργειακά προϊόντα χονδρικής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ενηµερώνει επίσης τον Οργανισµό Συνεργασίας των
Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας (ΟΣΡΑΕ), ο οποίος έχει
συσταθεί βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 713/2009 (ΕΕ L
211/14.8.2009). 

6. Όσον αφορά τα δικαιώµατα εκποµπής, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε τους δηµόσιους φο-
ρείς που είναι αρµόδιοι για την εποπτεία των αγορών ά-
µεσης παράδοσης (spot) και των αγορών δηµοπρασιών
και µε τις αρµόδιες αρχές, τους διαχειριστές των µητρώ-

ων και τους λοιπούς δηµόσιους φορείς που είναι επιφορ-
τισµένοι µε την εποπτεία της συµµόρφωσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της 5409/2632/2004 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων
(Β΄1931) και την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι µπορούν να έχουν ενοποιηµένη εικόνα των αγο-
ρών δικαιωµάτων εκποµπής. 

7. Σε ό,τι αφορά τα παράγωγα επί βασικών γεωργικών
προϊόντων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει εκθέ-
σεις και συνεργάζεται µε τους δηµόσιους φορείς που εί-
ναι αρµόδιοι για την εποπτεία, τη διοίκηση και τη ρύθµι-
ση των φυσικών γεωργικών αγορών βάσει του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 1308/2013. 

Άρθρο 78
Συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών σε εποπτικές
δραστηριότητες, σε επιτόπιους ελέγχους ή σε έρευνες

(Άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της αρµόδιας αρχής
άλλου κράτου - µέλους σε εποπτικές δραστηριότητες ή
για επιτόπιο έλεγχο ή έρευνα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς µπορεί να ζητήσει απευθείας από επιχειρήσεις επεν-
δύσεων που είναι εξ αποστάσεως µέλη ή συµµετέχοντες
ρυθµιζόµενης αγοράς, την οποία η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς εποπτεύει, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραί-
τητο και στην περίπτωση αυτή ενηµερώνει σχετικά την
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής του εξ α-
ποστάσεως µέλους ή συµµετέχοντος. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλά-

δος, όταν λαµβάνουν από αρµόδια αρχή άλλου κράτους
µέλους αίτηµα σχετικό µε επιτόπιο έλεγχο ή έρευνα, ε-
νεργώντας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους: 
α) προβαίνουν οι ίδιες στον έλεγχο ή έρευνα, 
β) επιτρέπουν στην αιτούσα αρχή να διεξαγάγει τον έ-

λεγχο ή την έρευνα, 
γ) αναθέτει σε ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες να διεξα-

γάγουν τον έλεγχο ή έρευνα.

Άρθρο 79
Ανταλλαγή πληροφοριών

(Άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει, ως αρµό-
δια αρχή επικοινωνίας, αµέσως όλες τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων των αρµό-
διων αρχών των κρατών-µελών που προβλέπονται από
τον παρόντα, την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον Κανονισµό
(ΕΕ) 600/2014. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, κατά
την παροχή πληροφοριών σε άλλη αρµόδια αρχή, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, να ορίζει ότι οι χορη-
γούµενες πληροφορίες µπορεί να γνωστοποιούνται πε-
ραιτέρω µόνο µε τη ρητή συγκατάθεσή της και αποκλει-
στικά για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συ-
γκατάθεσή της. 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διαβιβάζει
στην Τράπεζα της Ελλάδος τις πληροφορίες που λαµβά-
νει µε βάση την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και
τα άρθρα 75 και 86. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν διαβιβά-
ζει τις πληροφορίες σε άλλους φορείς ή φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα χωρίς τη ρητή συναίνεση των αρµόδιων αρχών
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που τις κοινοποίησαν και µόνο για τους σκοπούς για
τους οποίους οι αρχές αυτές έχουν συναινέσει, πλην δε-
όντως αιτιολογηµένων περιστάσεων. Στην τελευταία αυ-
τή περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει
αµέσως την αρµόδια αρχή που έστειλε τις πληροφορίες.

3. Οι αρχές του άρθρου 70 και οι άλλοι φορείς ή τα φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν εµπιστευτικές
πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή σύµφωνα
µε τα άρθρα 75 και 86 µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν
µόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως: 
α) για να εξακριβώσουν αν πληρούνται οι όροι ανάλη-

ψης της δραστηριότητας επιχείρησης επενδύσεων και
να διευκολύνουν, σε µη ενοποιηµένη ή σε ενοποιηµένη
βάση, τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστη-
ριότητας, ειδικά όσον αφορά τις απαιτήσεις επάρκειας
κεφαλαίων που επιβάλλει ο ν. 4261/2014, τη διοικητική
και λογιστική οργάνωση και τους µηχανισµούς εσωτερι-
κού ελέγχου,
β) για να εποπτεύουν την εύρυθµη λειτουργία των τό-

πων διαπραγµάτευσης, 
γ) για την επιβολή κυρώσεων, 
δ) στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης

αρµόδιας αρχής, 
ε) στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινη-

θεί βάσει του άρθρου 72,
στ) στο µηχανισµό εξωδικαστικής επίλυσης των κα-

ταγγελιών των επενδυτών που προβλέπεται στο άρθρο
73.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 και τα άρθρα
74 και 86 δεν εµποδίζουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
να διαβιβάζει στην Ε.Α.Κ.Α.Α, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, όταν ενεργεί µε την ιδιότητα της νοµισµατικής αρ-
χής, στις κεντρικές τράπεζες, στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα και, όπου είναι αναγκαίο, σε άλλες δηµόσιες αρχές
επιφορτισµένες µε την εποπτεία των συστηµάτων πλη-
ρωµών και διακανονισµού, εµπιστευτικές πληροφορίες
που προορίζονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων
τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητά από
τις εν λόγω αρχές πληροφορίες για την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων της που προβλέπει ο παρών νόµος και ο
Κανονισµός (ΕΕ) 600/2014.

5. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
καθορίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει
να της υποβάλλουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων προκει-
µένου να ασκεί αποτελεσµατικά τη νοµισµατική και συ-
ναλλαγµατική πολιτική, η διαδικασία παροχής των στοι-
χείων και των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε άλλο
ειδικό θέµα κρίνει απαραίτητο για τη διευκόλυνση της ά-
σκησης των αρµοδιοτήτων της ως νοµισµατική αρχή. Η
Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο
για όλες τις πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που περιέ-
χονται σε γνώση της, σύµφωνα µε την προηγούµενη και
την παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 80
Δεσµευτική διαµεσολάβηση

(Άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις, στις ο-
ποίες απέρριψε ή δεν διεκπεραίωσε µέσα σε εύλογο

χρονικό διάστηµα αίτηµα σχετικό µε ένα από τα ακόλου-
θα: 
α) για διεξαγωγή εποπτικής δραστηριότητας, επιτόπι-

ου ελέγχου ή έρευνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 78,
ή 
β) για ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται

στο άρθρο 79.

Άρθρο 81
Άρνηση συνεργασίας

(Άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αιτήµατος για
συνεργασία σε διεξαγωγή έρευνας, επιτόπιου ελέγχου ή
εποπτικής δραστηριότητας του άρθρου 82 ή για ανταλ-
λαγή πληροφοριών του άρθρου 79 µόνον εάν: 
α) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια

πραγµατικά περιστατικά και κατά των ίδιων προσώπων ε-
νώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών, 
β) έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικα-

στηρίου για τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια πραγµατικά πε-
ριστατικά. 
Σε περίπτωση άρνησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή

η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει σχετικά την αιτούσα
αρµόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ, παρέχοντας όσο το δυνα-
τόν λεπτοµερέστερες πληροφορίες για την εκκρεµή δι-
καστική διαδικασία ή απόφαση που έχει εκδοθεί. 

Άρθρο 82
Διαβουλεύσεις πριν από την αδειοδότηση Α.Ε.Π.Ε.Υ.

(Άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά τη γνώµη της αρ-
µόδιας αρχής του άλλου κράτους-µέλους πριν από τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία: 
α) είναι θυγατρική επιχείρησης επενδύσεων ή διαχειρι-

στή αγοράς ή πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει ά-
δεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-µέλος, ή
β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης µιας επι-

χείρησης επενδύσεων ή πιστωτικού ιδρύµατος που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-µέλος, ή
γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα

οποία ελέγχουν µια επιχείρηση επενδύσεων ή ένα πι-
στωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος-µέ-
λος.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά τη γνώµη της αρ-
µόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυµάτων ή των ασφαλιστικών επιχειρήσε-
ων πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε
Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή διαχειριστή αγοράς που είναι: 
α) θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής ε-

πιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ένω-
ση, 
β) θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού ι-

δρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει λάβει ά-
δεια λειτουργίας στην Ένωση, 
γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο

που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ένωση. 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται µε τις
αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 ιδίως κατά την αξιολόγηση
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της καταλληλότητας των µετόχων και της φήµης και ε-
µπειρίας των προσώπων που διευθύνουν πραγµατικά την
επιχείρηση που συµµετέχει στη διοίκηση άλλης οντότη-
τας του ιδίου οµίλου. Ανταλλάσσει όλες τις πληροφο-
ρίες σχετικά µε την καταλληλότητα των µετόχων και τη
φήµη και εµπειρία των προσώπων που διευθύνουν πραγ-
µατικά την επιχείρηση, οι οποίες είναι χρήσιµες στις άλ-
λες ενδιαφερόµενες αρχές για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας και για τη συνεχή αξιολόγηση της συµµόρφω-
σης προς τους όρους λειτουργίας.

Άρθρο 83
Εξουσίες των αρµόδιων αρχών 
των κρατών-µελών υποδοχής

(Άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος µπορεί, για στατιστικούς λόγους, να απαιτεί από ό-
λες τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα
που έχουν εγκαταστήσει υποκαταστήµατα στην Ελλάδα,
την υποβολή περιοδικών εκθέσεων σχετικά µε τις δρα-
στηριότητες των υποκαταστηµάτων αυτών.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος µπορεί να απαιτεί από τα υποκαταστήµατα των επι-
χειρήσεων επενδύσεων ή των πιστωτικών ιδρυµάτων
στην Ελλάδα να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι α-
ναγκαίες για την παρακολούθηση της συµµόρφωσής
τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της Ενότητας Β΄
του άρθρου 35. 

Άρθρο 84
Λήψη προληπτικών µέτρων από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή 
του κράτους - µέλους υποδοχής

(Άρθρο 86 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην περίπτωση
που η Ελλάδα είναι το κράτος-µέλος υποδοχής, έχει συ-
γκεκριµένους και εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ό-
τι µια επιχείρηση επενδύσεων που ασκεί δραστηριότη-
τες στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υ-
πηρεσιών παραβαίνει τις υποχρεώσεις της που απορρέ-
ουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ή ότι µία
επιχείρηση επενδύσεων που έχει υποκατάστηµα στην
Ελλάδα παραβαίνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν
από τις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας, πέραν των ανα-
φεροµένων στην παράγραφο 5 της Ενότητας Β΄ του άρ-
θρου 35 του παρόντος νόµου, ενηµερώνει σχετικά την
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής της επι-
χείρησης επενδύσεων. 
Αν, παρά τα µέτρα που λήφθηκαν από την αρµόδια αρ-

χή του κράτους-µέλους καταγωγής ή επειδή αυτά τα µέ-
τρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή, η επιχείρηση επενδύσεων
εµµένει σε ενέργειες που είναι σαφώς επιζήµιες για τα
συµφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθµη λειτουρ-
γία των αγορών στην Ελλάδα, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους-

µέλους καταγωγής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβά-
νει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα που απαιτούνται για την
προστασία των επενδυτών και της εύρυθµης λειτουργίας
των αγορών, στα οποία περιλαµβάνεται η δυνατότητα να
απαγορεύεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρα-
βαίνουν τις υποχρεώσεις τους κατά τα αναφερόµενα

στην παράγραφο 1 να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πε-
ραιτέρω συναλλαγή στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς ενηµερώνει την Επιτροπή και την Ε.Α.Κ.Α.Α. για
τα µέτρα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και 
β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παραπέµψει

το θέµα στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. 
2. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι επι-

χείρηση επενδύσεων, η οποία διατηρεί υποκατάστηµα
στην Ελλάδα, παραβαίνει τις διατάξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 5 της Ενότητας Β΄ του άρθρου 35, α-
παιτεί από την επιχείρηση επενδύσεων να θέσει τέλος
στην αντικανονική αυτή κατάσταση. 
Αν η εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων δεν προβεί στις

αναγκαίες ενέργειες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµ-
βάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι η
επιχείρηση επενδύσεων µπορεί να θέσει τέλος στην α-
ντικανονική αυτή συµπεριφορά. Η φύση των µέτρων αυ-
τών κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέ-
λους καταγωγής. 
Αν, παρά τα µέτρα που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς, η επιχείρηση επενδύσεων εξακολουθεί να παραβαί-
νει τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5
της Ενότητας Β΄ του άρθρου 35, η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κρά-
τους-µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα
µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των επενδυ-
τών και της εύρυθµης λειτουργίας των αγορών. Η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την Επιτροπή και την
ΕΑΚΑΑ για τα µέτρα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να πα-

ραπέµψει το θέµα στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. 
3. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρµόδια αρχή

του κράτους µέλους υποδοχής µιας ρυθµιζόµενης αγο-
ράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ έχει συγκεκριµένους και εξακριβώσι-
µους λόγους να πιστεύει ότι ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜΔ ή
ΜΟΔ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος
µέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ενηµερώνει σχε-
τικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής
της ρυθµιζόµενης αγοράς, του ΠΜΔ ή του ΜΟΔ. 
Αν, παρά τα µέτρα που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς ή επειδή τα µέτρα αυτά αποδεικνύονται ανεπαρκή, η
εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά ή ο εν λόγω ΠΜΔ ή ΜΟΔ
συνεχίζουν να εµµένουν σε ενέργειες που είναι σαφώς
επιζήµιες για τα συµφέροντα των επενδυτών ή για την
εύρυθµη λειτουργία των αγορών στην Ελλάδα, η Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή
του κράτους-µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα κα-
τάλληλα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των
επενδυτών και την εύρυθµη λειτουργία των αγορών, στα
οποία περιλαµβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύεται
στην εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά ή στον ΠΜΔ ή στον
ΜΟΔ να παρέχουν πρόσβαση στους µηχανισµούς τους
σε µέλη εξ αποστάσεως ή σε συµµετέχοντες εγκατεστη-
µένους στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενη-
µερώνει την Επιτροπή και την Ε.Α.Κ.Α.Α. για τα µέτρα
αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να πα-

ραπέµψει το θέµα στην Ε.Α.Κ.Α.Α.. 
4. Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των παραγρά-

φων 1, 2 ή 3, τα οποία συνεπάγονται κυρώσεις ή περιορι-
σµό των δραστηριοτήτων επιχείρησης επενδύσεων ή

52



ρυθµιζόµενης αγοράς, αιτιολογούνται δεόντως και κοι-
νοποιούνται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση επενδύσε-
ων ή στη ρυθµιζόµενη αγορά.

Άρθρο 85
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

µε την Ε.Α.Κ.Α.Α.
(Άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ-
λάδος συνεργάζονται µε την ΕΑΚΑΑ για την εφαρµογή
του παρόντος και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 1095/2010.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ-
λάδος παρέχουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στην ΕΑΚΑΑ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο, τον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014 και
τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κα-
νονισµού και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 86
Ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες

(Άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ-
λάδος µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας
που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρ-
µόδιες αρχές τρίτων χωρών µόνον εφόσον οι πληροφο-
ρίες που ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις ε-
παγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναµες µε
αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 74. Αυτή η ανταλλα-
γή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση
των καθηκόντων των εν λόγω αρµόδιων αρχών. 
Η ως άνω διαβίβαση των δεδοµένων προσωπικού χα-

ρακτήρα σε τρίτη χώρα γίνεται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 9 του ν. 2472/1997. 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί επίσης να συνά-

πτει συµφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την α-
νταλλαγή πληροφοριών µε αρµόδιες αρχές, φορείς και
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τρίτων χωρών υπεύθυνα για
ένα ή περισσότερα από τα εξής καθήκοντα: 
α) την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, άλλων χρηµα-

τοδοτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
χρηµατοπιστωτικών αγορών, 
β) την εκκαθάριση και πτώχευση επιχειρήσεων επεν-

δύσεων και άλλες παρόµοιες διαδικασίες,
γ) τη διεξαγωγή των εκ του νόµου ελέγχων των λογα-

ριασµών επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατο-
δοτικών ιδρυµάτων, πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων, κατά την εκτέλεση των εποπτικών
τους καθηκόντων ή, στην περίπτωση εκείνων που διαχει-
ρίζονται συστήµατα αποζηµίωσης, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, 
δ) την εποπτεία των φορέων που συµµετέχουν στις

διαδικασίες εκκαθάρισης και πτώχευσης επιχειρήσεων
επενδύσεων και σε παρόµοιες διαδικασίες, 
ε) την εποπτεία προσώπων επιφορτισµένων µε τη διε-

ξαγωγή των εκ του νόµου ελέγχων των λογαριασµών α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων, πιστωτικών ιδρυµάτων, επι-
χειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατοδοτικών ι-
δρυµάτων, 

στ) την εποπτεία προσώπων που δραστηριοποιούνται
σε αγορές δικαιωµάτων εκποµπής, µε στόχο την εξα-
σφάλιση ενοποιηµένης επισκόπησης των χρηµατοπιστω-
τικών αγορών και των αγορών άµεσης παράδοσης, 
ζ) την εποπτεία προσώπων που δραστηριοποιούνται

στις αγορές παραγώγων επί βασικών γεωργικών προϊό-
ντων, µε σκοπό την εξασφάλιση της ενοποιηµένης επι-
σκόπησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και των αγο-
ρών άµεσης παράδοσης. 
Οι συµφωνίες συνεργασίας που προβλέπει το τρίτο ε-

δάφιο δύνανται να συνάπτονται µόνο εφόσον οι πληρο-
φορίες που παρέχονται καλύπτονται από εγγυήσεις ε-
παγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναµες µε
τις προβλεπόµενες στο άρθρο 74 και η ανταλλαγή πλη-
ροφοριών εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων
των εν λόγω αρχών, φορέων ή φυσικών ή νοµικών προ-
σώπων. Αν η συµφωνία συνεργασίας περιλαµβάνει τη
διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφαρµόζεται το άρθρο 9 του
ν. 2472/1997 και, αν στη διαβίβαση συµµετέχει η
Ε.Α.Κ.Α.Α., εφαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΚ) 45/2001.

2. Αν οι πληροφορίες που πρόκειται να διαβιβάσει η Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέρχονται από άλλο κράτος-
µέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν µπορεί να τις
κοινοποιήσει χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων
αρχών του εν λόγω κράτους-µέλους που τις διαβίβασαν
και, κατά περίπτωση, µόνο για τους σκοπούς για τους ο-
ποίους συµφώνησαν οι αρχές αυτές. Το προηγούµενο ε-
δάφιο εφαρµόζεται και σε πληροφορίες που παρέχουν
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι αρµόδιες αρχές τρί-
των χωρών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 87
Ανώνυµες Εταιρείες Επενδυτικής Διαµεσολάβησης

1. Οι ΑΕΕΔ λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης εται-
ρείας. Στην επωνυµία τους πρέπει να περιλαµβάνονται οι
λέξεις «Ανώνυµη Εταιρεία Επενδυτικής Διαµεσολάβη-
σης» και στο διακριτικό τους τίτλο το αρκτικόλεξο
«ΑΕΕΔ».

2. Οι ΑΕΕΔ επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπη-
ρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά στη λήψη και δια-
βίβαση εντολών επί κινητών αξιών και µεριδίων που εκδί-
δονται από οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και
στην παροχή επενδυτικών συµβουλών που αφορούν κι-
νητές αξίες και µερίδια που εκδίδονται από οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων. Οι ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να
κατέχουν κεφάλαια και χρηµατοπιστωτικά µέσα πελα-
τών τους. Οι ΑΕΕΔ µπορούν, για τις ανάγκες των επεν-
δυτικών υπηρεσιών που παρέχουν, να χρησιµοποιούν
συνδεδεµένους αντιπροσώπους, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 29. 

3. Οι ΑΕΕΔ επιτρέπεται να διαβιβάζουν εντολές επί κι-
νητών αξιών και µεριδίων που εκδίδονται από οργανι-
σµούς συλλογικών επενδύσεων µόνο σε:
α) επιχειρήσεις επενδύσεων που εδρεύουν σε κράτος-

µέλος,
β) πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε κράτος-µέ-

λος,
γ) υποκαταστήµατα επιχειρήσεων επενδύσεων ή πι-

στωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε τρίτη χώρα που λει-
τουργούν νοµίµως σε κράτος-µέλος, εφόσον οι εν λόγω
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επιχειρήσεις επενδύσεων ή τα πιστωτικά ιδρύµατα υπό-
κεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που κατά την
κρίση των αρµόδιων αρχών είναι τουλάχιστον εξίσου αυ-
στηροί µε τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική
εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων ή των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων που εδρεύουν στο εν λόγω κράτος - µέ-
λος, όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο, στην Οδηγία
2014/65/ΕΕ, στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013, στο
ν. 4261/2014 ή στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ, συµπεριλαµβα-
νοµένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κε-
φαλαίων τους,
δ) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων που έχουν

λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος-µέλος και µπορούν
να διαθέτουν µερίδια στο κοινό, καθώς και σε διαχειρι-
στές τέτοιων οργανισµών.

4. Το µετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγη-
σης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να µεταβάλ-
λεται το ποσό του προηγούµενου εδαφίου. Τα ίδια κεφά-
λαια των ΑΕΕΔ, σύµφωνα µε τον τελευταίο ισολογισµό
τους, δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερα από τριάντα χι-
λιάδες (30.000) ευρώ. Στις ΑΕΕΔ ασκείται τακτικός και
έκτακτος έλεγχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 περί ελέγχου που ασκείται στις
Α.Ε.Π.Ε.Υ..

5. Οι µετοχές των ΑΕΕΔ είναι ονοµαστικές. 
6. Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας σύστασης

ΑΕΕΔ ή τη µετατροπή υφιστάµενης ανώνυµης εταιρείας
σε ΑΕΕΔ αποτελεί η προηγούµενη χορήγηση από την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικής άδειας λειτουργίας,
όπου απαριθµούνται οι επενδυτικές υπηρεσίες που δικαι-
ούται να παρέχει η ΑΕΕΔ. 

7. Στις ΑΕΕΔ εφαρµόζονται:
α) όσον αφορά τους όρους και τις διαδικασίες αδειο-

δότησης και εποπτείας, οι παράγραφοι 1 και 3 του άρ-
θρου 5, τα άρθρα 7 έως 10 και τα άρθρα 21, 22 και 23 του
παρόντος νόµου. Εξ αυτών, η υποχρέωση του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 για το πιστο-
ποιητικό καταλληλόλητας περί υποχρέωσης πιστοποίη-
σης, ισχύει στις ΑΕΕΔ µόνο για ένα πρόσωπο που πραγ-
µατικά διευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας, 
β) όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει

να πληρούν, τα εδάφια πρώτο, έκτο και έβδοµο της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 16 και τις παραγράφους 6 και 7
του άρθρου 16 του παρόντος νόµου, 
γ) όσον αφορά τις υποχρεώσεις επαγγελµατικής δεο-

ντολογίας, οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 7 και 10 του άρθρου
24, οι παράγραφοι 2, 5 και 6 του άρθρου 25 και το άρθρο
29 του παρόντος νόµου, 
δ) οι σχετικές διατάξεις των πράξεων που εκδίδει η Ε-

πιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί

να εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµο-
γής των περιπτώσεων α΄ έως δ΄. 

8. Οι ΑΕΕΔ γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 7α του
κ.ν. 2190/1920.

9. Οι ΑΕΕΔ υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 61
έως 78 του ν. 2533/1997, εκτός αν διαθέτουν ασφάλιση
επαγγελµατικής αποζηµίωσης µέσω της οποίας, λαµβα-
νοµένων υπόψη του µεγέθους, του προφίλ κινδύνου και

της νοµικής φύσης τους, εξασφαλίζεται ισοδύναµη προ-
στασία των πελατών τους.

10. Οι ΑΕΕΔ δεν απολαύουν της προβλεπόµενης στα
άρθρα 34 και 35 ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ή άσκη-
σης δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστηµά-
των.

Άρθρο 88
Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αναστέλλει προσωρινά
την άδεια λειτουργίας ΑΕΕΔ, όταν έχει σοβαρές ενδεί-
ξεις παράβασης της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς,
που καθιστά τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επεν-
δυτές και την εύρυθµη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η αναστολή αποφασίζε-
ται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς και η σχετική απόφαση εγκρίνεται στην αµέ-
σως επόµενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Η
διάρκεια της αναστολής δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες. Στην απόφαση αναστολής της άδειας
λειτουργίας µπορεί να τίθεται από την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς στην ΑΕΕΔ σύντοµη προθεσµία, µέσα στην ο-
ποία αυτή οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την
παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών
τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ύστερα από αίτηση
της ίδιας της ΑΕΕΔ, η αναστολή λειτουργίας µπορεί να
παραταθεί για άλλες σαράντα πέντε (45) ηµέρες κατ’ α-
νώτατο όριο, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της πρώ-
της αναστολής.

2. Η απόφαση µε την οποία επιβάλλεται προσωρινή α-
ναστολή είναι αµέσως εκτελεστή, γνωστοποιείται στην
ΑΕΕΔ µε κάθε πρόσφορο µέσο και δηµοσιοποιείται στο
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα
µέσα ενηµέρωσης. Το αργότερο µέχρι την παρέλευση
του χρόνου αναστολής και αφού λάβει υπόψη τις θέσεις
της ΑΕΕΔ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει είτε
την άρση της αναστολής είτε την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της ΑΕΕΔ.

3. Κατά τα λοιπά στην προσωρινή αναστολή λειτουρ-
γίας της ΑΕΕΔ εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3 έως 7 του
άρθρου 89.

Άρθρο 89
Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφαση του
Διοικητικού της Συµβουλίου να αναστέλλει προσωρινά
τη λειτουργία Α.Ε.Π.Ε.Υ., όταν έχει σοβαρές ενδείξεις
παράβασης της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που κα-
θιστά τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές
και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Η προσωρινή α-
ναστολή µπορεί να αποφασίζεται και για ορισµένες µό-
νον από τις επενδυτικές υπηρεσίες, ως προς τις οποίες
έχει παρασχεθεί άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η ανα-
στολή αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η σχετική απόφαση ε-
γκρίνεται στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου. Η διάρκεια της αναστολής δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Στην απόφαση ανα-
στολής µπορεί να τίθεται σύντοµη προθεσµία στην εται-
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ρεία, µέσα στην οποία οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέ-
τρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συ-
νεπειών τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως ύ-
στερα από αίτηση της ίδιας της Α.Ε.Π.Ε.Υ., η αναστολή
λειτουργίας µπορεί να παραταθεί για άλλες σαράντα πέ-
ντε (45) ηµέρες, κατ’ ανώτατο όριο, µετά τη λήξη της.

2. Η περί προσωρινής αναστολής απόφαση είναι αµέ-
σως εκτελεστή, γνωστοποιείται στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε κάθε
πρόσφορο µέσο και δηµοσιοποιείται στο διαδικτυακό τό-
πο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα µέσα ενηµέ-
ρωσης. Το αργότερο µέχρι την παρέλευση του χρόνου α-
ναστολής, και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς αποφασίζει είτε την άρση της αναστολής
και ενδεχοµένως την επιβολή κυρώσεων είτε την ανά-
κληση της άδειας της λειτουργίας της εταιρείας, σύµφω-
να µε το άρθρο 8.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την απόφαση που
λαµβάνει, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να διο-
ρίζει υπάλληλο ή στέλεχός της ή και τρίτο πρόσωπο ως
προσωρινό επίτροπο της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και να ορίζει τις
πράξεις που επιτρέπεται να διενεργούνται ελεύθερα α-
πό την Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και τις πράξεις που επιτρέπε-
ται να διενεργούνται µόνον κατόπιν προηγούµενης άδει-
ας του προσωρινού επιτρόπου. Οποιαδήποτε πράξη της
διοίκησης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διενεργείται χωρίς την
προηγούµενη άδεια του προσωρινού επιτρόπου, εφόσον
αυτή απαιτείται, είναι άκυρη. Η ευθύνη του προσωρινού
επιτρόπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του περιο-
ρίζεται σε δόλο και βαριά αµέλεια.

4. Ο προσωρινός επίτροπος υπόκειται στον έλεγχο και
την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα κα-
θήκοντά του διαρκούν για όσο χρονικό διάστηµα η εται-
ρεία τελεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουρ-
γίας και, σε κάθε περίπτωση, µέχρι το διορισµό επόπτη
εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 90. Με απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παρατείνεται το
έργο του προσωρινού επιτρόπου για σκοπούς παράδο-
σης στον επόπτη εκκαθάρισης και το πολύ ένα (1) µήνα
µετά την ανάληψη των καθηκόντων του επόπτη εκκαθά-
ρισης.

5. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να αντικαθίσταται ο προσωρινός επίτροπος.

6. Η αµοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται µε
την απόφαση διορισµού του και βαρύνει την Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
της οποίας η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά. Προ-
κειµένου περί υπαλλήλων ή στελεχών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η αµοιβή αυτή καταβάλλεται επιπλέον
των τυχόν αποδοχών τους από την Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς.

7. Ο προσωρινός επίτροπος, όταν ενάγεται, διώκεται ή
κατηγορείται για πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του και εξαιτίας αυτής,
δικαιούται νοµική κάλυψη σε όλα τα στάδια και τους
βαθµούς της αντίστοιχης διαδικασίας. Αυτή η νοµική κά-
λυψη του παρέχεται από τη Νοµική Υπηρεσία της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσωρινός επίτροπος δεν υ-
πόκειται σε προσωπική κράτηση ούτε υπέχει οποιαδήπο-
τε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε
για χρέη της Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν γεννηθεί πριν από το
διορισµό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής
τους.

Άρθρο 90
Ειδική εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ.

1. Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµ-
φωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος νόµου, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αµέσως την απόφαση ανά-
κλησης στον αρµόδιο για την τήρηση του �µητρώου των
ανωνύµων εταιρειών φορέα, µε επιµέλεια του οποίου
δηµοσιεύεται περίληψη της απόφασης στο Γενικό Εµπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4335/2015 (Α΄

87) περί ανάκαµψης και εξυγίανσης των επιχειρήσεων ε-
πενδύσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, µε την ί-
δια απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, να θέ-
σει την Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε ειδική εκκαθάριση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση,
η Α.Ε.Π.Ε.Υ. λύεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920. Όταν η άδεια λειτουργίας της Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ανακαλείται κατόπιν αιτήµατός της, δεν επέρχεται υπο-
χρεωτικά η λύση αυτής.

2. Αν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, ηµέρα
έναρξης της ειδικής εκκαθάρισης λογίζεται η ηµέρα λή-
ψης της σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς. Κατά την ειδική εκκαθάριση εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου και συµπληρωµατικά οι
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί εκκαθάρισης, εφόσον
δεν αντίκεινται σε αυτές.
Κατά το στάδιο της ειδικής εκκαθάρισης και �µέχρι την

περάτωσή της, µε βάση τα ειδικότερα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 11, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν µπορεί να κηρυ-
χθεί σε πτώχευση και αναστέλλονται οι ατοµικές διώ-
ξεις, καθώς και κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διορίζει, µε την ίδια α-
πόφαση µε την οποία θέτει την Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε ειδική εκ-
καθάριση, τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής. Ο ειδικός εκκα-
θαριστής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε γνώσεις και
εµπειρία σε θέµατα κεφαλαιαγοράς και επιλέγεται από
κατάλογο είκοσι (20) τουλάχιστον προσώπων που κα-
ταρτίζεται κατ’ έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο ειδικός εκκαθαριστής αναλαµβάνει καθήκοντα από την
επίδοση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης. Όταν ο ειδι-
κός εκκαθαριστής είναι φυσικό πρόσωπο, µπορεί να είναι
ορκωτός ελεγκτής λογιστής, οικονοµολόγος ή δικηγό-
ρος. Ο διορισµός του ειδικού εκκαθαριστή συνεπάγεται
αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού
συµβουλίου της Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Στον ειδικό εκκαθαριστή ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
για το διοικητικό συµβούλιο. Τυχόν διαπίστωση της ακυ-
ρότητας του διορισµού του ειδικού εκκαθαριστή δεν θί-
γει έναντι τρίτων το κύρος των πράξεών του από την ε-
πίδοση του διορισµού του µέχρι την ακύρωση αυτού. Ο
ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την ε-
ποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία µπορεί
να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο.
Ο ειδικός εκκαθαριστής µπορεί, ύστερα από έγκριση

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να προσλάβει ως σύµ-
βουλό του εξειδικευµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, εφόσον αυτό δικαιολο-
γείται από τον όγκο ή το βαθµό δυσκολίας των εργασιών
της ειδικής εκκαθάρισης. Επίσης, µπορεί είτε να διατηρεί
είτε να προσλάβει, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση αυτή, το α-
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παιτούµενο για τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης
προσωπικό.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει στην απόφασή της

για το διορισµό του ειδικού εκκαθαριστή και την αµοιβή
του, καθώς και την αµοιβή του τυχόν συµβούλου, η ο-
ποία βαρύνει την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η οποία µπορεί να κατα-
βάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε µηνιαία βάση. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της να ρυθµίζει τα
ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας διορισµού των ανω-
τέρω προσώπων, καθώς και της διαδικασίας της ειδικής
εκκαθάρισης.

4. Αν η ειδική εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί µέσα
σε δώδεκα (12) µήνες από την επίδοση του διορισµού
του ειδικού εκκαθαριστή, αυτός ενηµερώνει εγγράφως
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία µπορεί, κατόπιν
αιτήµατός του, το οποίο συνοδεύεται από αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα εργασιών, να χορηγεί παράταση των
εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης έως δώδεκα (12) µή-
νες κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, αλλά και σε κάθε
περίπτωση που κρίνεται σκόπιµο, η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς, αφού λάβει υπόψη τις εργασίες που έχουν ήδη
διενεργηθεί, καθώς και τις υπολειπόµενες εργασίες της
ειδικής εκκαθάρισης, επαναξιολογεί το έργο του ειδικού
εκκαθαριστή και του τυχόν συµβούλου του και µπορεί να
αναπροσαρµόζει το ύψος της αµοιβής τους, να αποφασί-
ζει την αντικατάστασή τους ή να προβαίνει σε οποιαδή-
ποτε άλλη αναγκαία ενέργεια.

5. Αν, µετά τη θέση Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε ειδική εκκαθάριση,
διαπιστωθεί ότι η υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. στερείται
των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση των εργασιών
της ειδικής εκκαθάρισης, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ε-
ξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του ν. 2533/1997,
ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση του ειδικού εκκαθαρι-
στή που συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραµµα
εργασιών και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, καλύπτει, καταρχάς, από την εισφορά της
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και, εφόσον αυτή δεν επαρκεί, από το κεφά-
λαιό του, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αί-
τησης, τις δαπάνες της αµοιβής του ειδικού εκκαθαριστή
και του τυχόν συµβούλου, καθώς και τις λοιπές αναγκαί-
ες λειτουργικές δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης, για
χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώ-
δεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία επίδοσης στον ειδι-
κό εκκαθαριστή της απόφασης διορισµού του. Το Συνεγ-
γυητικό µπορεί, µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, να καλύπτει µε τις ίδιες προϋποθέσεις
τις ανωτέρω δαπάνες για επιπλέον χρονικό διάστηµα, έ-
ως δώδεκα (12) µήνες κάθε φορά. Οι δαπάνες καταβάλ-
λονται από το Συνεγγυητικό ανά δίµηνο, µε την προϋπό-
θεση ότι ο ειδικός εκκαθαριστής έχει εκτελέσει το αντί-
στοιχο τµήµα των εργασιών, όπως έχει δεσµευθεί µε βά-
ση το υποβληθέν χρονοδιάγραµα, ή ότι έχει επαρκώς αι-
τιολογήσει τυχόν αποκλίσεις.

6. Αµέσως µετά το διορισµό του ο ειδικός εκκαθαρι-
στής παραλαµβάνει τα γραφεία, υποκαταστήµατα και πε-
ριουσιακά στοιχεία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., προβαίνει σε απο-
γραφή και διαχωρίζει τα χρήµατα, χρηµατοπιστωτικά µέ-
σα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., από
τα χρήµατα, χρηµατοπιστωτικά µέσα και λοιπά περιου-
σιακά στοιχεία αφενός πελατών και αφετέρου λοιπών
τρίτων προσώπων. Ως περιουσιακά στοιχεία πελατών νο-
ούνται αυτά τα οποία συνδέονται µε την παροχή από την
Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπηρεσιών του άρθρου 4 σε αυτούς, είτε βρί-
σκονται στην κατοχή της Α.Ε.Π.Ε.Υ. είτε τηρούνται στο

Σύστηµα Άυλων Τίτλων ή σε άλλο σύστηµα καταχώρισης
και παρακολούθησης κινητών αξιών είτε φυλάσσονται α-
πό τρίτους. Με την επίδοση του διορισµού του, ο ειδικός
εκκαθαριστής µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του προς τον
Ειρηνοδίκη του τόπου της έδρας της Α.Ε.Π.Ε.Υ. τη
σφράγιση των κεντρικών γραφείων και των υποκαταστη-
µάτων της Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και των κάθε είδους περι-
ουσιακών στοιχείων της. Το αργότερο µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από τη σφράγιση, ο ειδικός εκκαθαριστής ζητεί
από τον ειρηνοδίκη να διατάξει την αποσφράγιση και την
απογραφή της Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Μετά την απογραφή, τα γρα-
φεία και τα υποκαταστήµατα της Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και
τα περιουσιακά της στοιχεία παραδίδονται στον ειδικό
εκκαθαριστή. Για τη σφράγιση, αποσφράγιση και απο-
γραφή εφαρµόζονται αναλόγως, κατά τα λοιπά, οι διατά-
ξεις των άρθρων 826 έως 841 ΚΠολΔ, εκτός από τις δια-
τάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση διορισµού πραγ-
µατογνωµόνων.

7. Ο ειδικός εκκαθαριστής καλεί, µέσα σε είκοσι (20) η-
µέρες από την επίδοση του διορισµού του, τους δικαιού-
χους κάθε φύσεως απαιτήσεων, µε ανακοίνωση που δη-
µοσιεύεται µία φορά την εβδοµάδα, επί τρεις συνεχείς ε-
βδοµάδες, σε δύο (2) ηµερήσιες ευρείας κυκλοφορίας ε-
φηµερίδες, από τις οποίες µία (1) τουλάχιστον είναι οι-
κονοµική πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και σε δύο
(2) τουλάχιστον ηλεκτρονικές εφηµερίδες, να του αναγ-
γείλουν τις απαιτήσεις τους µε όλα τα δικαιολογητικά
στοιχεία µέσα σε πέντε (5) µήνες από την τελευταία δη-
µοσίευση. Η ανωτέρω ανακοίνωση γνωστοποιείται εγ-
γράφως στον προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας της
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συ-
νεγγυητικού.

8. Ο ειδικός εκκαθαριστής καταρτίζει:
α) Οικονοµικές καταστάσεις από την έναρξη της τρέ-

χουσας διαχειριστικής χρήσης έως την ηµεροµηνία που
η Α.Ε.Π.Ε.Υ. τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Εξ αυτών, η
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης αποτελεί τον ισο-
λογισ�ό έναρξης της ειδικής εκκαθάρισης.
β) Οικονοµικές καταστάσεις για το χρονικό διάστηµα

από την έναρξη της ειδικής εκκαθάρισης έως τη λήξη
της, σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920.
γ) Οικονοµικές καταστάσεις λήξης της ειδικής εκκαθά-

ρισης, οι οποίες συνοδεύονται από απολογισµό της ειδι-
κής εκκαθάρισης.
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι

νόµιµα ελεγµένες από ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται µε
απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της
Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού από τη γε-
νική συνέλευση, οι ελεγκτές ορίζονται από τον ειδικό
εκκαθαριστή.
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις δεν απαιτείται

να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις υπο-
βάλλονται: α) στη γενική συνέλευση των µετόχων της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία προεδρεύει ο ειδικός εκκαθαρι-
στής, για έγκριση, β) στον αρµόδιο για την τήρηση του
µητρώου των ανωνύµων εταιρειών φορέα, γ) στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς και δ) στο Συνεγγυητικό, καταχω-
ρούνται µε επιµέλεια του ειδικού εκκαθαριστή στο
Γ.Ε.ΜΗ. και γενικά δηµοσιεύονται, όπως κάθε φορά ο
νόµος ορίζει.
Αν η γενική συνέλευση συγκαλείται νόµιµα για να ε-

γκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις και δεν επιτυγχάνε-
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ται απαρτία ούτε στην πρώτη συνεδρίαση ούτε στην ε-
παναληπτική της, προκει�ένου να λάβει σχετική απόφα-
ση, τότε λογίζεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις συ-
ντάχθηκαν και εγκρίθηκαν κατά τους νόµιµους τύπους
και συνεχίζεται η πρόοδος των εργασιών της ειδικής εκ-
καθάρισης.
Αν στη γενική συνέλευση που συνέρχεται για την έ-

γκριση των οικονοµικών καταστάσεων διατυπωθούν πα-
ρατηρήσεις ή αντιρρήσεις επ’ αυτών, ο ειδικός εκκαθαρι-
στής επανασυντάσσει τις οικονο�ικές καταστάσεις εν-
σω�ατώνοντας τις παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις ή αιτιο-
λογώντας τυχόν απόκλιση, µε τη σύµφωνη γνώµη και
των ελεγκτών. Κατόπιν αυτού, οι οικονοµικές καταστά-
σεις θεωρούνται ως εγκριθείσες.
Ο ειδικός εκκαθαριστής, περαιτέρω, ενεργεί πράξεις

της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920, στο
µέτρο που αυτές είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
τρεχουσών αναγκών και γενικά για την εύρυθµη λει-
τουργία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπως η είσπραξη ληξιπρό-
θεσ�ων απαιτήσεων και η ρευστοποίηση της εταιρικής
περιουσίας. Κατά τα λοιπά, ο ειδικός εκκαθαριστής, µε-
ταξύ άλλων, χειρίζεται θέµατα της ειδικής εκκαθάρισης,
επικοινωνεί µε τους αρµόδιους φορείς, ενηµερώνει γρα-
πτά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πορεία της εκ-
καθάρισης, τουλάχιστον ανά δίµηνο και όποτε άλλοτε
του ζητηθεί, και υποβάλλει έκθεση µετά τη λήξη της εκ-
καθάρισης.

9. Οι αναγγελθείσες απαιτήσεις πελατών που συνδέο-
νται µε την παροχή σε αυτούς από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπη-
ρεσιών του άρθρου 4, επαληθεύονται από τον ειδικό εκ-
καθαριστή µε βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία
της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή �µε οποιοδήποτε νόµιµο αποδεικτικό
�έσο έχει στη διάθεσή του, µέσα σε τρεις (3) µήνες από
τη λήξη της προθεσµίας αναγγελίας. Μέσα σε δύο (2)
µήνες από την επαλήθευση των απαιτήσεων, ο ειδικός
εκκαθαριστής προβαίνει στην απόδοση των χρηµατικών
ποσών, χρηµατοπιστωτικών µέσων και λοιπών περιου-
σιακών στοιχείων στους δικαιούχους πελάτες, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Αν τα χρηµα-
τικά διαθέσιµα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν επαρκούν για την πλή-
ρη ικανοποίηση όλων των δικαιούχων πελατών, ο ειδικός
εκκαθαριστής προβαίνει σε σύµµετρη ικανοποίηση των
δικαιούχων χρηµατικών απαιτήσεων.

10. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας απόδοσης, σύµφωνα µε την προη-
γούµενη παράγραφο, ο ειδικός εκκαθαριστής ενηµερώ-
νει την Επιτροπή Αποζηµιώσεων του Συνεγγυητικού για
τις αναγγελθείσες απαιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν,
εν όλω ή εν µέρει, προκειµένου αυτή να αποφασίσει, α-
φού παραλάβει από τον ειδικό εκκαθαριστή κάθε απαραί-
τητο στοιχείο από τα βιβλία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και α-
ναλυτική κατάσταση µε τα περιουσιακά στοιχεία της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., ήτοι χρήµατα και το σύνολο της κινητής και
ακίνητης περιουσίας, για ποιες από τις µη ικανοποιηθεί-
σες απαιτήσεις συντρέχει υποχρέωση του Συνεγγυητι-
κού για καταβολή αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το
ν. 2533/1997. Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζηµιώ-
σεις στους δικαιούχους πελάτες, σύµφωνα µε το
ν. 2533/1997 και ενηµερώνει εγγράφως, αµελλητί, τον
ειδικό εκκαθαριστή για τα αναλυτικά ποσά των αποζη-
µιώσεων που κατέβαλε. Ο ειδικός εκκαθαριστής µειώνει
ανάλογα τα ποσά των απαιτήσεων πελατών κατά της
Α.Ε.Π.Ε.Υ..

11. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων από επεν-

δυτικές υπηρεσίες, είτε µε την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας απόδοσης της παραγράφου 9, είτε µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων από το Συνεγγυητικό, και το αργότε-
ρο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ενηµέρωση που λαµβά-
νει από το Συνεγγυητικό, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, ο ειδικός εκκαθαριστής συγκαλεί γενική συ-
νέλευση των µετόχων της Α.Ε.Π.Ε.Υ., προκειµένου να α-
ποφασιστεί η περάτωση της ειδικής εκκαθάρισης και να
γίνει η εκλογή νέων εκκαθαριστών, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του καταστατικού της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του άρθρου
49 του κ.ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτόν, ο ειδικός εκκα-
θαριστής υποβάλλει αµέσως στην Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς αντίγραφο των οικονοµικών καταστάσεων λήξης
της ειδικής εκκαθάρισης, του απολογισµού της ειδικής
εκκαθάρισης και της δηµοσιευθείσας πρόσκλησης της
γενικής συνέλευσης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν κα-
ταστεί δυνατή η σύγκληση γενικής συνέλευσης ή η
πραγµατοποίησή της ή η εκλογή νέων εκκαθαριστών α-
πό τη γενική συνέλευση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα, µετά από υποβολή σχε-
τικής αίτησης στο αρµόδιο δικαστήριο από τον ειδικό εκ-
καθαριστή ή οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυ-
νατός ο ορισµός εκκαθαριστών είτε από τη γενική συνέ-
λευση είτε από το δικαστήριο µέσα σε δώδεκα (12) µή-
νες από την ικανοποίηση των απαιτήσεων, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, καθήκοντα εκκαθαριστή για τη διενέργεια
εργασιών εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, αναλα�βάνει ο ειδικός εκκαθαριστής, ο
οποίος ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
τον αρµόδιο για την τήρηση του µητρώου των ανωνύµων
εταιρειών φορέα, �µε επιµέλεια του οποίου δηµοσιεύε-
ται στο Γ.Ε.ΜΗ. η ανάληψη καθηκόντων εκκαθαριστή α-
πό τον ειδικό εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή για τον
ειδικό εκκαθαριστή εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του
παρόντος άρθρου. 
Χρόνος περάτωσης της ειδικής εκκαθάρισης είναι ο

χρόνος ανάληψης καθηκόντων από τους εκκαθαριστές
που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή που ορίζο-
νται από το αρµόδιο δικαστήριο ή η ανάληψη από τον ει-
δικό εκκαθαριστή καθηκόντων για τη διενέργεια εργα-
σιών εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Η περάτωση της
ειδικής εκκαθάρισης γνωστοποιείται µε επιµέλεια του ει-
δικού εκκαθαριστή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η
Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται πλέον αποκλειστικά από τον αρ-
µόδιο για την τήρηση του µητρώου των ανωνύµων εται-
ρειών φορέα.
Κατά τα λοιπά, η περάτωση των εκκρεµών υποθέσεων

της Α.Ε.Π.Ε.Υ., συµπεριλαµβανοµένης της ικανοποίησης
των απαιτήσεων του Συνεγγυητικού, σύµφωνα µε το ν.
2533/1997, των απαιτήσεων από επενδυτικές υπηρεσίες,
στην έκταση που αυτές δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη δια-
δικασία της απόδοσης ή λήψης αποζηµίωσης από το Συ-
νεγγυητικό, καθώς και κάθε άλλου είδους απαιτήσεων
κατά της Α.Ε.Π.Ε.Υ., συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920 από τους εκκαθαριστές.
Το πρόσωπο που αναλαµβάνει, µε βάση τα ανωτέρω,

τη διενέργεια εργασιών εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, �ετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρι-
σης γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον ή
τους µετόχους της Α.Ε.Π.Ε.Υ., στους οποίους θα παρα-
δώσει επί αποδείξει τα αρχεία της, οι οποίοι τα φυλάσ-
σουν για διάστηµα δεκαπέντε (15) ετών και εν συνεχεία
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προβαίνουν στην καταστροφή αυτών µε σύνταξη σχετι-
κού πρωτοκόλλου που κοινοποιούν στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς. Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης αυ-
τών στον ή στους µετόχους, ο εκκαθαριστής τηρεί ο ί-
διος τα σχετικά αρχεία για διάστηµα πέντε (5) ετών και
εν συνεχεία προβαίνει στην καταστροφή αυτών µε σύ-
νταξη σχετικού πρωτοκόλλου που κοινοποιεί στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς. Αν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστι-
κές ή άλλες υποθέσεις της Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ανωτέρω προ-
θεσµία παρατείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δι-
καστικής απόφασης ή την περαίωση των εκκρεµών υπο-
θέσεων αντίστοιχα.

12. Αν η Α.Ε.Π.Ε.Υ., µετά την καταβολή των αποζηµιώ-
σεων από το Συνεγγυητικό, σύµφωνα µε το
ν. 2533/1997, στερείται παντελώς περιουσιακών στοιχεί-
ων και εξ αυτού του λόγου καθίσταται αδύνατη η πρόο-
δος της εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 49
του κ.ν. 2190/1920, ο ειδικός εκκαθαριστής ή οποιοσδή-
ποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το δι-
καστήριο κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας να βεβαιώσει την παντελή
έλλειψη περιουσιακών στοιχείων, να κηρύξει την παύση
της εκκαθάρισης και να διατάξει τη διαγραφή της
Α.Ε.Π.Ε.Υ. από το Γ.Ε.MH. Η απόφαση του δικαστηρίου
κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς �µε επιµέ-
λεια του ειδικού εκκαθαριστή. Σχετικά �µε τη φύλαξη
των αρχείων της Α.Ε.Π.Ε.Υ., ισχύουν τα αναφερόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο.

13. Ο ειδικός εκκαθαριστής δεν προσωποκρατείται ού-
τε υπέχει ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιου-
δήποτε για οποιαδήποτε απαίτηση κατά της υπό εκκαθά-
ριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχει γεννηθεί πριν από το διορισµό
του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής της. Για απαι-
τήσεις που προκύπτουν µετά το διορισµό του, ο ειδικός
εκκαθαριστής ευθύνεται µόνον για δόλο και βαριά αµέ-
λεια. Η µη τήρηση από τον ειδικό εκκαθαριστή των δια-
τάξεων του παρόντος άρθρου ή άλλων διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας, που εφαρµόζονται στην ειδική εκ-
καθάριση, µπορεί να επισύρει την ανάκληση του διορι-
σµού του, καθώς και τις προβλεπόµενες στο άρθρο 69
κυρώσεις.

14. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους
και χρη�ατική ποινή τιµωρείται όποιος, κατά τη διαδικα-
σία της εκκαθάρισης του παρόντος άρθρου:
α) παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο τη σφράγιση,

αποσφράγιση και απογραφή της Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και
την παράδοση των γραφείων της, των υποκαταστηµά-
των της και των περιουσιακών της στοιχείων στον ειδικό
εκκαθαριστή,
β) εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εµπορικά βιβλία ή άλλα

στοιχεία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., καταστρέφει ή βλάπτει µε�ε-
µπορικά ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υ-
ποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία, πριν παρέλθει η
προθεσµία που ισχύει για την τήρησή τους, µε σκοπό να
δυσχεράνει τη διαπίστωση της κατάστασης της περιου-
σίας της,
γ) εξαφανίζει ή αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία της

Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία, ελαττώ-
νει την περιουσία της µε άλλον τρόπο ή αποκρύπτει τις
πραγµατικές δικαιοπρακτικές της σχέσεις,
δ) παριστά ψευδώς ότι η Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι οφειλέτης

άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώµατα τρίτων σε
βάρος της Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Άρθρο 91
Καταβολή ποσού σε πελάτη Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό εκκαθάριση

1. Κάθε καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε επενδυτή
πελάτη Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 90, ανακοινώνεται από τον Επόπτη στο Συ-
νεγγυητικό και, αντιστρόφως, κάθε καταβολή από το Συ-
νεγγυητικό σε επενδυτή πελάτη Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό εκκαθά-
ριση ανακοινώνεται από το Συνεγγυητικό στον εκκαθαρι-
στή ή τους εκκαθαριστές της εταιρείας.

2. Οι πελάτες Α.Ε.Π.Ε.Υ., των οποίων οι αξιώσεις από
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών δεν έχουν ικανοποιηθεί
ολοσχερώς από την οφειλέτρια εταιρεία ή από το Συνεγ-
γυητικό, κατατάσσονται πριν από τη σειρά των απαιτή-
σεων που ορίζονται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975
του Κ.Πολ.Δ. και πριν από τη διαίρεση, σύµφωνα µε το
άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ. και ικανοποιούνται προνοµια-
κώς από τυχόν χρηµατικό ποσό που επιστρέφεται στην
Α.Ε.Π.Ε.Υ. από το Συνεγγυητικό, σύµφωνα µε την περί-
πτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 2533/1997.

3. Κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσε-
ων του σηµείου 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 575/2013, που υπόκεινται στην απαίτηση αρχι-
κού κεφαλαίου, το οποίο καθορίζεται στην παρ. 2 του άρ-
θρου 29 του ν. 4261/2014, οι αξιώσεις του Συνεγγυητι-
κού από αποζηµιώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 65 έως 67
του ν. 2533/1997, που υπερβαίνουν τις κατά το άρθρο 71
του ν. 2533/1997 εισφορές της επιχείρησης επενδύσε-
ων, κατατάσσονται ύστερα από τις αξιώσεις πελατών κα-
τά την προηγούµενη παράγραφο και πριν από τη σειρά
των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρ-
θρου 975 του Κ.Πολ.Δ. και πριν από τη διαίρεση κατά το
άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ..

4. Αν Α.Ε.Π.Ε.Υ. λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση χωρίς
να µεσολαβήσει ειδική εκκαθάριση, τα εν γένει χρηµατο-
πιστωτικά µέσα και τα χρηµατικά ποσά που ανήκουν σε
πελάτες της αποχωρίζονται από την προς διανοµή εται-
ρική περιουσία και αποδίδονται στους δικαιούχους τους,
εκτός αν: 
α) έχει συσταθεί επ’ αυτών ενέχυρο, οπότε παραδίδο-

νται στον ενεχυρούχο δανειστή ή
β) υφίσταται απαίτηση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά των δικαι-

ούχων, οπότε συµψηφίζονται οι αντίθετες οµοειδείς α-
παιτήσεις.

5. Στα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα χρηµατικά ποσά
που ανήκουν σε πελάτες της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αποχωρίζο-
νται από την προς διανοµή εταιρική περιουσία περιλαµ-
βάνονται, εκτός από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα
χρηµατικά ποσά που ανήκουν στους πελάτες της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφωνα µε τους κανόνες του εµπραγµάτου
δικαίου, και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, σε υλική ή άυλη
µορφή, και τα χρηµατικά ποσά που κατέχει, άµεσα ή έµ-
µεσα, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λογαριασµό πελατών, επί των ο-
ποίων η απαίτηση των πελατών επαληθεύεται µε βάση
τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., κα-
θώς και µε κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό µέσο.

6. Ο πίνακας των χρηµατοπιστωτικών µέσων και χρη-
µατικών ποσών της Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα οποία ανήκουν σε πε-
λάτες της, συντάσσεται από τον εκκαθαριστή και κοινο-
ποιείται σε οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
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Άρθρο 92
Παροχή υπηρεσιών από Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε τρίτη χώρα

1. Α.Ε.Π.Ε.Υ. µπορεί να παρέχει επενδυτικές υπηρε-
σίες σε τρίτη χώρα, είτε µε υποκατάστηµα είτε χωρίς ε-
γκατάσταση, εφόσον έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την αρµό-
δια εποπτική αρχή της τρίτης χώρας. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνω-
στοποιεί την πρόθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς και υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία για τη δραστηριο-
ποίησή της στην αλλοδαπή, συµπεριλαµβανοµένων των
επενδυτικών υπηρεσιών που προτίθεται να παρέχει, του
τρόπου δραστηριοποίησής της, τυχόν επέκτασης της υ-
φιστάµενης οργανωτικής της δοµής και δήλωσης ότι
πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται µε βάση το
νοµοθετικό πλαίσιο της τρίτης χώρας. 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαγορεύσει
σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε
τρίτη χώρα, αν κρίνει, λαµβάνοντας υπόψη την οργάνω-
ση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τεχνικοοικονοµι-
κή υποδοµή της Α.Ε.Π.Ε.Υ., ότι τίθενται σε κίνδυνο τα
συµφέροντα των επενδυτών. Με απόφαση της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξειδικεύονται τα στοι-
χεία που υποβάλλει η Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο και η διαδικασία υποβολής τους. 
Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατά-

ξεις

Άρθρο 93
Πιστοποίηση

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και Ανώνυµες Εταιρεί-
ες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) της
περίπτωσης γ΄ του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του
ν. 4099/2012 αντίστοιχα, οι ΑΕΕΧ του άρθρου 27 του
ν. 3371/2005, οι ΑΕΔΟΕΕ της υποπερίπτωσης ββ΄ της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4209/2013, οι οποίες διαχειρίζονται Οργανισµούς Ε-
ναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), το ενεργητικό των ο-
ποίων επενδύεται µεταξύ άλλων σε κινητές αξίες και πα-
ράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και οι ΑΕΔΟΕΕ,
οι οποίες παρέχουν επιπροσθέτως υπηρεσίες λήψης και
διαβίβασης εντολών, παροχής επενδυτικών συµβουλών
και διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013, πιστωτικά ι-
δρύµατα και ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν κατά την:
α) λήψη και διαβίβαση εντολών,
β) εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών,
γ) παροχή επενδυτικών συµβουλών,
δ) διαχείριση χαρτοφυλακίου, 
ε) έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοι-

κονοµική ανάλυση,
στ) διάθεση µεριδίων ή µετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων ορ-

γανισµών συλλογικών επενδύσεων,
ζ) εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών

µέσων, 
να απασχολούν ή να συνεργάζονται µε φυσικά πρόσω-

πα, τα οποία διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό καταλλη-
λότητας. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όταν τα φυσικά πρό-
σωπα απασχολούνται ή συνεργάζονται µε πιστωτικά ι-
δρύµατα ή ασφαλιστικές εταιρείες, το πιστοποιητικό κα-
ταλληλότητας χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλά-
δος.

Κατ’ εξαίρεση, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα µπορούν
να χρησιµοποιούν για την παροχή των προαναφερόµε-
νων υπηρεσιών πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν πιστο-
ποιητικό καταλληλότητας, εφόσον τα τελευταία αυτά
πρόσωπα ενεργούν ως ασκούµενοι υπό την εποπτεία και
ευθύνη άλλων φυσικών προσώπων που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των αµέσως προηγουµένων εδαφίων.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την Ε-

πιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε φυσικά πρόσωπα που
πρόκειται να απασχοληθούν ή να συνεργαστούν µε τις ε-
ταιρείες του πρώτου εδαφίου.

2. Η εποπτική αρχή που χορήγησε αρµοδίως το πιστο-
ποιητικό καταλληλότητας παραµένει αρµόδια για την α-
νανέωσή του, ανεξάρτητα από το είδος της εταιρείας
της τελευταίας απασχόλησης του προσώπου που ζητεί
την ανανέωσή του.

3. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού κα-
ταλληλότητας διενεργούνται, µε ευθύνη είτε της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς είτε της Τράπεζας της Ελλάδος
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από τριµελή Επιτρο-
πή Εξετάσεων, που αποτελείται από πρόσωπα µε διδα-
κτική εµπειρία στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη και στη
νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Ο ορισµός των µελών
της Επιτροπής γίνεται µε κοινή απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως µέλη
της Επιτροπής µπορούν να ορίζονται ένας καθηγητής
ΑΕΙ µε ειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη, ως
Πρόεδρος, ένα µέλος που προτείνεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και ένα µέλος που προτείνεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Η θητεία των µελών της Επιτρο-
πής Εξετάσεων είναι διετής. Τα µέλη της Επιτροπής Εξε-
τάσεων δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν, άµεσα ή έµµε-
σα, σε εκπαιδευτική ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζε-
ται µε το περιεχόµενο ή τη διεξαγωγή των εξετάσεων πι-
στοποίησης. Η Επιτροπή Εξετάσεων είναι αρµόδια για
την υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη διαµόρφωση και
την επικαιροποίηση της ύλης των εξετάσεων, για τη δια-
τύπωση των θεµάτων των εξετάσεων, για την εποπτεία
της διενέργειας αυτών και για την αξιολόγηση των απα-
ντήσεων των συµµετεχόντων.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθο-
ρίζονται τα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις για τη
συµµετοχή στις εξετάσεις, αναφορικά µε τα φυσικά πρό-
σωπα που απασχολούνται σε εταιρείες της παραγράφου
1 ή συνεργάζονται µε αυτές, εκτός εκείνων που απασχο-
λούνται ή συνεργάζονται µε πιστωτικά ιδρύµατα και α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις, η διαδικασία των εξετάσεων,
οι προϋποθέσεις και οι λεπτοµέρειες για τη διοργάνωση
των εξετάσεων και των σχετικών σεµιναρίων, η δυνατό-
τητα ανάθεσης, εν όλω ή εν µέρει, της διενέργειας των
εξετάσεων ή των σεµιναρίων σε άλλους φορείς, οι προ-
ϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών της παραγρά-
φου 1 από ασκουµένους, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
ανανέωσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας για ό-
σους δεν ασχολούνται αποκλειστικά µε την παροχή ε-
πενδυτικών υπηρεσιών και για όσους δεν έχουν για τρία
(3), κατ’ ελάχιστον, έτη εργασθεί στον τοµέα παροχής ε-
πενδυτικών υπηρεσιών στις εταιρείες της παραγράφου
1, εκτός πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών εται-
ρειών, συνεχόµενα ή αθροιστικά, εντός της τελευταίας
πενταετίας, η διαδικασία ανάκλησης του πιστοποιητικού
καταλληλόλητας, τα τέλη που καταβάλλονται για τη χο-
ρήγηση των πιστοποιητικών, καθώς και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέ-
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πεται η διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών καταλ-
ληλόλητας που έχουν χορηγηθεί ή αναγνωρισθεί από
άλλες εποπτικές αρχές, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.

5. Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και της Τράπεζας της Ελλάδος:
α) καθορίζονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4

αναφορικά µε τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή
συνεργάζονται µε πιστωτικά ιδρύµατα και ασφαλιστικές
επιχειρήσεις και παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγρά-
φου 1,
β) συγκροτείται η τριµελής Επιτροπή Εξετάσεων της

παραγράφου 3 και ορίζεται η αµοιβή των µελών της, η ο-
ποία βαρύνει τους προϋπολογισµούς της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, τηρουµέ-
νων των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄
176),
γ) καθορίζεται η ύλη των εξετάσεων για την πιστοποί-

ηση καταλληλότητας του παρόντος άρθρου,
δ) ανατίθεται σε τρίτους η διενέργεια των εξετάσεων

ή των σεµιναρίων.

Άρθρο 94
Οικονοµικές Καταστάσεις 

και τακτικός έλεγχος Α.Ε.Π.Ε.Υ.

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. συντάσσουν οικονοµικές καταστά-
σεις, σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιο-
θετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπε-
ται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1606/2002 (EE L 243/
11.9.2002). Οι οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται ε-
ντός διµήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου. 

2. Ο τακτικός έλεγχος που προβλέπεται από τις διατά-
ξεις για τις ανώνυµες εταιρείες στις Α.Ε.Π.Ε.Υ. ασκείται
από νόµιµο ελεγκτή.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς µπορεί µε απόφασή του να απαιτεί από τις
Α.Ε.Π.Ε.Υ. την υποβολή κάθε χρόνο έκθεσης των τακτι-
κών ελεγκτών τους, σχετικά µε την ύπαρξη επαρκών
διαδικασιών για τη συµµόρφωσή τους µε τις υποχρεώ-
σεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 και στις κανονιστι-
κές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Με
την ίδια απόφαση µπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόµε-
νο και ο τρόπος υποβολής της έκθεσης του προηγούµε-
νου εδαφίου και να ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα και α-
ναγκαία λεπτοµέρεια.

4. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7β
του κ.ν. 2190/1920, εφόσον αφορούν Α.Ε.Π.Ε.Υ., γίνο-
νται στο µητρώο που γίνονται οι καταχωρίσεις των πι-
στωτικών ιδρυµάτων.

Άρθρο 95
Μεταφορά συµβάσεων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών

1. Πιστωτικό ίδρυµα ή Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχει αποφασίσει
να παύσει να παρέχει συγκεκριµένες επενδυτικές ή πα-
ρεπόµενες υπηρεσίες ως προς κάποια ή όλα τα χρηµατο-
πιστωτικά µέσα (µεταβιβάζουσα επιχείρηση), µπορεί να
µεταβιβάσει σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, που είναι εγκα-
τεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή
Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ανάδοχος επιχείρηση), τις συµβάσεις παρο-
χής επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών µε πελάτες

του, ως προς όλες ή κάποιες επενδυτικές ή παρεπόµε-
νες υπηρεσίες επί κάποιων ή όλων των χρηµατοπιστωτι-
κών µέσων (µεταφορά υπηρεσιών). Με την ολοκλήρωση
της µεταβίβασης των συµβάσεων του προηγούµενου ε-
δαφίου οι εν λόγω επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρε-
σίες παρέχονται πλέον από την ανάδοχο επιχείρηση ως
προς τους πελάτες και για τις υπηρεσίες και τα χρηµατο-
πιστωτικά µέσα που αφορά η µεταβίβαση, καθώς επίσης,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, µεταφέρονται και τα χαρ-
τοφυλάκια (χρηµατοπιστωτικά µέσα και µετρητά) που α-
ντιστοιχούν στους πελάτες, τους οποίους αφορά η µετα-
φορά. Σε περίπτωση χρηµατοπιστωτικών µέσων εισηγ-
µένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η µεταφορά τους διε-
νεργείται µε την αλλαγή του χειριστή λογαριασµού στο
Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό λειτουργίας του ΣΑΤ. Από την ηµέρα µεταφοράς,
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4, εκ-
κρεµείς δίκες συνεχίζονται από τη µεταβιβάζουσα επι-
χείρηση ενώ κατά της αναδόχου επιχειρήσεως προβάλ-
λονται αξιώσεις για απαιτήσεις που γεννήθηκαν µετά
την ηµέρα µεταφοράς.

2. Για τη µεταφορά της παραγράφου 1 τηρείται η εξής
διαδικασία:
α) Με ευθύνη της αναδόχου και της µεταβιβάζουσας ε-

πιχείρησης ενηµερώνεται ο πελάτης τον οποίο αφορά η
µεταφορά, µε τα µέσα του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδό-
τηση Κανονισµού (ΕΕ) 565/2017/ (EE L 87/31.3.2017),
για τη διενεργούµενη µεταφορά, τις επενδυτικές και πα-
ρεπόµενες υπηρεσίες που µεταφέρονται και τα χρηµα-
τοπιστωτικά µέσα επί των οποίων η ανάδοχος επιχείρη-
ση θα παρέχει υπηρεσίες. Η ως άνω ενηµέρωση περι-
λαµβάνει κατ’ ελάχιστο: αα) τις πληροφορίες των παρα-
γράφων 4 και 5 του άρθρου 24 εφόσον διαφοροποιού-
νται από την ανάδοχο επιχείρηση, πλην της περίπτωσης
των οικονοµικών όρων που µπορεί να διαφοροποιηθούν
µόνον εφόσον υπάρχει σχετική συµβατική πρόβλεψη
στη µεταβιβαζόµενη σύµβαση, ββ) το δικαίωµα του πελά-
τη να αντιταχθεί στη µεταφορά, καθώς και τις συνέπειες
της αντίρρησής του, γγ) τον τρόπο και την προθεσµία ά-
σκησης αυτού, καθώς και δδ) κάθε άλλη χρήσιµη πληρο-
φορία, προκειµένου οι πελάτες της µεταβιβάζουσας επι-
χείρησης να διαµορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη για τη
µεταφορά. Στην ως άνω ενηµέρωση αναφέρεται επίσης
υποχρεωτικά και η ηµεροµηνία µεταφοράς, η οποία σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αντιρρήσεων, σύµ-
φωνα µε την περίπτωση β΄.
β) Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την α-

ποστολή της ενηµέρωσης στους πελάτες κατά τα προ-
βλεπόµενα στην περίπτωση α΄ κάθε πελάτης της µεταβι-
βάζουσας επιχείρησης µπορεί να προβάλει αντιρρήσεις
κατά της µεταφοράς. Η προβολή αντιρρήσεων συνεπά-
γεται τη µη µεταφορά της συµβατικής του σχέσης στην
ανάδοχο επιχείρηση.
γ) Η µεταφορά ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη λεπτο-

µερούς πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής των
χαρτοφυλακίων των πελατών (χρηµατοπιστωτικά µέσα
και µετρητά), των οποίων οι συµβάσεις µεταβιβάζονται.
Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται αρµοδίως από τη µε-
ταβιβάζουσα και την ανάδοχο επιχείρηση και κοινοποιεί-
ται, κατά περίπτωση, στο διαχειριστή του Συστήµατος
Άυλων Τίτλων για αλλαγή χειριστή στους λογαριασµούς
των πελατών ή στα πιστωτικά ιδρύµατα και λοιπούς θε-
µατοφύλακες για µεταφορά των λογαριασµών των εν

60



λόγω πελατών.
3. Η µεταφορά της παραγράφου 1 διενεργείται εφό-

σον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) έχει τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2,
β) η ανάδοχος επιχείρηση έχει την απαιτούµενη άδεια

για την παροχή των µεταφερόµενων επενδυτικών ή πα-
ρεπόµενων υπηρεσιών επί των συγκεκριµένων χρηµατο-
πιστωτικών µέσων που αφορά η µεταφορά,
γ) ο πελάτης δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις για τη µε-

ταφορά.
4. Η µεταφορά ολοκληρώνεται αυτόµατα από την ηµε-

ροµηνία µεταφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην ενηµέ-
ρωση του πελάτη, χωρίς πρόσθετη υποχρέωση αναγγε-
λίας. Τυχόν µεταβολή στο πρόσωπο της µεταβιβάζουσας
επιχείρησης, λόγω επέλευσης αποτελεσµάτων εταιρι-
κού µετασχηµατισµού, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση
της µεταφοράς.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται α-
ναλόγως σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικά ιδρύµατα της παρα-
γράφου 1 και στην περίπτωση απόσχισης κλάδου, κατά
τα προβλεπόµενα στο ν. 2166/1993 (Α΄137), εφαρµόζο-
νται το ν.δ. 1297/1972 (Α΄217) και ο ν. 2992/2002 (Α΄54).

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
στις ΑΕΔΑΚ που παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 4099/2012, στις ΑΕΔΟΕΕ που παρέ-
χουν τις υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 4209/2013, καθώς και στις ΑΕΕΔ.

7. Κάθε ειδικό ή τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου ρυθµίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς. 

Άρθρο 96
Διαµεσολάβηση σε συµµετοχική χρηµατοδότηση

1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι ΑΕΔΟΕΕ και τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα που προτίθενται να διαχειριστούν ηλεκτρονικά συ-
στήµατα µέσω των οποίων προσφέρονται κινητές αξίες,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προ-
βλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005,
γνωστοποιούν αµέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή
την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, την πρόθε-
σή τους αυτή, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα σχετικά µε
τη δραστηριοποίηση αυτή στοιχεία και ιδίως την απόφα-
ση του διοικητικού συµβουλίου τους µε την οποία απο-
φασίστηκε η δραστηριότητα αυτή, το νέο οργανόγραµ-
µα, τα πρόσωπα που θα απασχολούνται και τα προσόντα
τους, καθώς και το αντίστοιχο τµήµα του εσωτερικού κα-
νονισµού που περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης, τα κρι-
τήρια επιλογής των εκδοτών, οι κινητές αξίες οι οποίες
θα προσφέρονται µέσω των συστηµάτων τους, καθώς
και οι διαδικασίες παρακολούθησης και συµµόρφωσης
µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτω-
ση, µπορεί να αντιταχθεί σε αυτή την πρόθεσή τους, αν
µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την υποβολή όλων
των προβλεπόµενων στοιχείων κρίνει ότι δεν πληρού-
νται οι οργανωτικές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της

Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, µπορεί να εξει-
δικεύονται οι παραπάνω οργανωτικές προϋποθέσεις για
τη λειτουργία του συστήµατος, καθώς και να προσδιορί-
ζονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι ΑΕΔΟΕΕ της παραγράφου αυτής και τα

πιστωτικά ιδρύµατα για τη δραστηριότητα αυτή.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι

ΑΕΔΟΕΕ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που διαχειρίζονται
ηλεκτρονικά συστήµατα µέσω των οποίων προσφέρο-
νται κινητές αξίες, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 1
του ν. 3401/2005, πρέπει να παρέχουν στους πελάτες ή
τους δυνητικούς πελάτες πληροφόρηση για τις προσφο-
ρές αυτές, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) πληροφορίες για τη νοµική κατάσταση του εκδότη,
β) επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας

του εκδότη,
γ) πληροφορίες για πιθανά επενδυτικά σχέδια του εκ-

δότη,
δ) πληροφορίες για τους µετόχους/εταίρους µε ποσο-

στό πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) και για το κεφά-
λαιο, καθώς και περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη
συµφωνίας, της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µε-
ταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον α-
φορά τον έλεγχο του εκδότη,
ε) πληροφορίες για τη διοίκηση του εκδότη,
στ) πληροφορίες για τυχόν συγκρούσεις συµφερό-

ντων µεταξύ διοίκησης, µετόχων του εκδότη και
Α.Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει την παρεπόµενη υπηρεσία του
σηµείου 1 του τµήµατος Β΄ του Παραρτήµατος Ι ή ΑΕ-
ΔΟΕΕ του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4209/2013 ή πιστωτι-
κού ιδρύµατος που διαµεσολαβεί,
ζ) πληροφορίες για τον τόπο δηµοσίευσης των ετή-

σιων οικονοµικών καταστάσεων του εκδότη, όπως ιστο-
σελίδα του εκδότη, ΓΕΜΗ, 
η) πληροφορίες σχετικά µε τις κινητές αξίες που προ-

σφέρονται και τους όρους της προσφοράς, όπως τρόπος
κατανοµής των κινητών αξιών σε περίπτωση υπερκάλυ-
ψης της προσφοράς, παράδοση κινητών αξίων, 
θ) περιγραφή των δικαιωµάτων (ψήφου, πληροφόρη-

σης) που αποκτά ο επενδυτής,
ι) διακριτή παράθεση των παραγόντων κινδύνου που

συνδέονται µε τον εκδότη, τον τοµέα δραστηριότητάς
του και τις κινητές αξίες που προσφέρονται,
ια) προειδοποίηση ότι η επένδυση δεν είναι αµέσως

ρευστοποιήσιµη και υπάρχει ενδεχόµενο ολικής απώλει-
ας κεφαλαίου,
ιβ) παράθεση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για

τις παραπάνω πληροφορίες,
ιγ) προειδοποίηση ότι οι παραπάνω πληροφορίες δεν

εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί

να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που
προβλέπονται παραπάνω για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τις ΑΕ-
ΔΟΕΕ της παραγράφου αυτής και τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα, να καθορίζονται τα τεχνικά µέσα εφαρµογής τους και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 97
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι
διατάξεις των άρθρων 1 έως και 70 του ν. 3606/2007
(A΄195) και του άρθρου 59 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).

Άρθρο 98
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 70 του
ν. 3606/2007 εξακολουθούν να εφαρµόζονται για πρά-
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ξεις και παραλείψεις που έχουν τελεστεί µέχρι την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος. 

2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις
διατάξεις του ν. 3606/2007, νοούνται οι αντίστοιχες
προς το περιεχόµενό τους διατάξεις του παρόντος και
του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014.

3. Οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού Α.Ε.Π.Ε.Υ. λογίζονται ότι έχουν άδεια λειτουρ-
γίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 και, εφόσον πρόκει-
ται να παράσχουν νέες υπηρεσίες ή να διαθέσουν νέα
προϊόντα τα οποία δεν διαλαµβάνονταν στην αρχική α-
δειοδότηση, οφείλουν να προσαρµοστούν στις διατάξεις
του παρόντος έως τις 3.1.2018. Οι υφιστάµενες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Ανώνυµες Εταιρείες Επεν-
δυτικής Διαµεσολάβησης λογίζονται ότι έχουν άδεια
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 87, και εφόσον
πρόκειται να παράσχουν νέες υπηρεσίες ή να διαθέσουν
νέα προϊόντα τα οποία δεν διαλαµβάνονταν στην αρχική
αδειοδότηση, οφείλουν να προσαρµοστούν στις διατά-
ξεις του παρόντος έως τις 3.1.2018.

4. Οι γνωστοποιήσεις των άρθρων 31 έως 33 του
ν. 3606/2007, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, λογίζονται ως γνω-
στοποιήσεις των άρθρων 34 και 35. 

5. Η εταιρεία «Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και οι ορ-
γανωµένες αγορές αξιών και παραγώγων τις οποίες δια-
χειρίζεται η εταιρεία «Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και
οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 21
του ν. 3371/2005, καθώς και ο Πολυµερής Μηχανισµός
Διαπραγµάτευσης που έχει αδειοδοτηθεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 15 του ν. 3606/2007, εξαιρούνται από την υπο-
χρέωση να λάβουν άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 44 και την παράγραφο 1 του
άρθρου 45 αντίστοιχα, και, εφόσον ι πρόκειται να παρά-
σχουν νέες υπηρεσίες ή να διαθέσουν νέα προϊόντα τα
οποία δεν διαλαµβάνονταν στην αρχική άδεια, οφείλουν
να προσαρµοστούν στις διατάξεις του νόµου αυτού έως
τις 3.1.2018.

6. Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων του άρ-
θρου 26 του ν. 2515/1997 (Α΄154) , η οποία έχει λάβει ά-
δεια λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 43
του ν. 3606/2007, εξαιρείται από την υποχρέωση να λά-
βει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 44 και, εφόσον αυτό απαιτείται, οφείλει να
προσαρµοστεί στις διατάξεις του νόµου αυτού έως τις
3.1.2018. Εξαιρείται της άδειας λειτουργίας διαχειριστή
αγοράς, κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 45, η Τράπεζα της Ελλάδος.

7. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4474/2017 (Α΄ 80) α-
νακαλείται αυτοδικαίως ο διορισµός των υφισταµένων
εκκαθαριστών της ειδικής εκκαθάρισης Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ
οι υφιστάµενοι Επόπτες της ειδικής εκκαθάρισης
Α.Ε.Π.Ε.Υ. λογίζονται ως Ειδικοί Εκκαθαριστές. Όπου
στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε «Επόπτη
της εκκαθάρισης» ή «εκκαθαριστή» της ειδικής εκκαθά-
ρισης Α.Ε.Π.Ε.Υ., νοείται εφεξής ο Ειδικός Εκκαθαρι-
στής. Ο απερχόµενος εκκαθαριστής παραδίδει αµελλητί
στον Ειδικό Εκκαθαριστή οποιαδήποτε έγγραφα και λοι-
πά στοιχεία αφορούν την ειδική εκκαθάριση και βρίσκο-
νται στην κατοχή του και τον ενηµερώνει για τις πάσης
φύσεως εκκρεµότητες ως προς τις υποθέσεις της ειδι-
κής εκκαθάρισης. Για τα ανωτέρω συντάσσεται πρωτό-
κολλο παράδοσης και παραλαβής. 

8. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4474/2017 εκκρεµείς

υποθέσεις για το διορισµό από το αρµόδιο δικαστήριο
εκκαθαριστή της ειδικής εκκαθάρισης ή για την κήρυξη
από το αρµόδιο δικαστήριο της περάτωσης της ειδικής
εκκαθάρισης, καταργούνται. Στη δεύτερη περίπτωση, κα-
θώς και στην περίπτωση που εκκρεµεί στο αρµόδιο δικα-
στήριο αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του ΑΚ για το
διορισµό εκκαθαριστή για τη συνέχιση της εκκαθάρισης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ο Ειδικός
Εκκαθαριστής προβαίνει άµεσα στις προβλεπόµενες ε-
νέργειες της παραγράφου 11 του άρθρου 90. 

9. Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται
στην παράγραφο 8 του άρθρου 90, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κα-
τά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου βρί-
σκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) ετών, συντάσσουν
µόνον οικονοµικές καταστάσεις λήξης της ειδικής εκκα-
θάρισης, οι οποίες ελέγχονται νόµιµα, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις και συνοδεύονται από απολογισµό
της ειδικής εκκαθάρισης.

Άρθρο 99

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)

2015/2365, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Άρθρο 100
Αρµόδιες Αρχές και συνεργασία µεταξύ αυτών, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2015/2365

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια
αρχή για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς
τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365 (EE L
23.12.2015) των Α.Ε.Π.Ε.Υ., των υποκαταστηµάτων στην
Ελλάδα επιχειρήσεων επενδύσεων µε έδρα σε τρίτη χώ-
ρα, των κεντρικών αντισυµβαλλοµένων µε έδρα στην
Ελλάδα, των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων µε έδρα
στην Ελλάδα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, των Ταµείων Επαγγελµα-
τικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των άρθρων 7 και 8 του
ν. 3029/2002, όπως ισχύουν, των ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ
µε έδρα στην Ελλάδα και των υποκαταστηµάτων στην
Ελλάδα ΑΕΔΑΚ και ΟΣΕΚΑ µε έδρα σε τρίτη χώρα, κα-
θώς και των ΟΕΕ που τους διαχειρίζονται Διαχειριστές
Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), οι ο-
ποίοι έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή είναι εγ-
γεγραµµένοι, σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή
για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τις δια-
τάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365 των πιστωτικών
ιδρυµάτων µε έδρα στην Ελλάδα και των υποκαταστηµά-
των στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε τρί-
τη χώρα, των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έδρα στην
Ελλάδα και των Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έ-
δρα στην Ελλάδα, καθώς και των υποκαταστηµάτων Α-
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σφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων µε έ-
δρα σε τρίτη χώρα.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια
αρχή για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Μη
Χρηµατοοικονοµικών Αντισυµβαλλοµένων προς τις δια-
τάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365.

4. Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των προβλεπο-
µένων στα άρθρα 17, 18, στο δεύτερο και στο τρίτο εδά-
φιο της παρ. 3 του άρθρου 22, καθώς και στα άρθρα 24
και 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365, ορίζονται η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά
περίπτωση.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ-
λάδος συνεργάζονται στενά µεταξύ τους, προκειµένου
να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2015/2365 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδιδοµένων πράξεων και παρέχουν η µία στην άλλη κά-
θε αναγκαία συνδροµή για την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους.

6. Επιτρέπεται η, µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, αµοιβαία ανταλλαγή
εµπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες δεν έχουν λη-
φθεί από αρµόδιες αρχές άλλου κράτους-µέλους και οι
οποίες σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/2365.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 101
Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα, σύµφωνα
µε τα άρθρα 22 και 23 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365

1. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων και των µέτρων
που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 28 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2015/2365 και των διατάξεων της ποινικής νοµοθε-
σίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει µε
απόφασή της σε όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο των
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 100 του παρόντος νό-
µου, παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365, καθώς και των κατ’ εξου-
σιοδότηση του Κανονισµού αυτού εκδιδοµένων πράξε-
ων, διαζευκτικά ή σωρευτικά, µεταξύ άλλων, τις ακόλου-
θες διοικητικές κυρώσεις και µέτρα:
α) εντολή που υποχρεώνει το φυσικό ή νοµικό πρόσω-

πο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να παύσει την
παράνοµη συµπεριφορά και να µην την επαναλάβει στο
µέλλον,
β) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται το

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για την
παράβαση και η φύση της παράβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 102 του παρόντος,
γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύµ-

φωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθε-
σίας,
δ) προσωρινή απαγόρευση της συµµετοχής σε διοικη-

τικό συµβούλιο ή της άσκησης διευθυντικών καθηκόντων
στις οντότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 100 σε
βάρος κάθε προσώπου που συµµετέχει στο διοικητικό
τους συµβούλιο ή ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή σε βά-

ρος κάθε φυσικού προσώπου που θεωρείται υπεύθυνο
για µια τέτοια παράβαση, 
ε) χρηµατικό πρόστιµο έως και το τριπλάσιο του ποσού

των κερδών που αποκοµίσθηκαν ή των ζηµιών που απο-
φεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον µπορούν να
προσδιοριστούν από την εκάστοτε αρµόδια αρχή, ακόµα
και αν το πρόστιµο υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται
στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄, 
στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο έως και πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ,
ζ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο έως και:
αα) πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ή έως 10%

του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του, µε βάση
τις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό του Συµβούλιο κατά την προηγούµενη χρήση,
για παραβάσεις του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/2365, ββ) δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ ή έως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργα-
σιών του, µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις που έ-
χουν εγκριθεί από το Διοικητικό του Συµβούλιο κατά την
προηγούµενη χρήση, για παραβάσεις του άρθρου 15 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365. 
Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική ε-

πιχείρηση ή θυγατρική µιας µητρικής επιχείρησης, που ο-
φείλει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστά-
σεις, σύµφωνα µε το ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και την
Οδηγία 2013/34/EE, ως συνολικός ετήσιος κύκλος εργα-
σιών ορίζεται ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή τα
αντίστοιχα έσοδα, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο περί κατάρτισης και παρουσίασης των ενοποιη-
µένων οικονοµικών καταστάσεων, που προκύπτει από τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής ε-
πιχείρησης, που βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο λογιστι-
κής ενοποίησης.

2. Τηρουµένων των διατάξεων του Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος και µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων της ποινικής νοµοθεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει, σε όποιο πρόσωπο
της παράγραφο 2 του άρθρου 100 παραβιάζει τις διατά-
ξεις των άρθρων 4 και 15 του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/2365, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του Κανο-
νισµού αυτού εκδιδοµένων πράξεων, διαζευκτικά ή σω-
ρευτικά, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διοικητικές κυρώ-
σεις και µέτρα: 
α) εντολή που υποχρεώνει το φυσικό ή νοµικό πρόσω-

πο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να παύσει την
παράνοµη συµπεριφορά και να µη την επαναλάβει στο
µέλλον, 
β) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται το

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την
παράβαση και η φύση της παράβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 102,
γ) σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύµατος ή υποκαταστή-

µατος πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα σε τρίτη χώρα, α-
νάκληση της άδειας λειτουργίας του κατά την ισχύουσα
νοµοθεσία, 
δ) προσωρινή απαγόρευση της συµµετοχής σε διοικη-

τικό συµβούλιο ή της άσκησης διευθυντικών καθηκόντων
στις οντότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 100 σε
βάρος κάθε προσώπου, που συµµετέχει στο διοικητικό
τους συµβούλιο ή ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, ή σε βά-
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ρος κάθε φυσικού προσώπου που θεωρείται υπεύθυνο
για µια τέτοια παράβαση,
ε) χρηµατικό πρόστιµο έως και το τριπλάσιο του ποσού

των κερδών που αποκοµίσθηκαν ή των ζηµιών που απο-
φεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον µπορούν να
προσδιοριστούν από την εκάστοτε αρµόδια αρχή, ακόµα
και αν το πρόστιµο υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται
στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄,
στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο έως και πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ,
ζ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικό πρό-

στιµο έως και:
αα) πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ή έως 10%

του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του, σύµφωνα
µε τις οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από
το Διοικητικό του Συµβούλιο κατά την προηγούµενη χρή-
ση, για παραβάσεις του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/2365, 
ββ) δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ ή έως

10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του, σύµ-
φωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν εγκρι-
θεί από το Διοικητικό του Συµβούλιο κατά την προηγού-
µενη χρήση, για παραβάσεις του άρθρου 15 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2015/2365. Σε περίπτωση που το νοµικό πρό-
σωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική µιας µητρι-
κής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενοποιηµέ-
νες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το
ν. 4308/2014, όπως ισχύει και την Οδηγία 2013/34/ΕΕ,
ως συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ορίζεται ο συνο-
λικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή τα αντίστοιχα έσοδα,
σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί κατάρτι-
σης και παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων που προκύπτει από τις ενοποιηµένες οικο-
νοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης, που βρί-
σκεται στο ανώτατο επίπεδο λογιστικής ενοποίησης.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιµο έ-
ως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε περίπτωση
µη συνεργασίας, άρνησης χορήγησης ή πληµµελούς πα-
ροχής στοιχείων ή µη επαρκούς συνεργασίας σε έρευνα
που σχετίζεται µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/2365. Για
την επιµέτρηση του προστίµου εφαρµόζεται η παράγρα-
φος 7.

4. Τυχόν πληµµελής συνεργασία, άρνηση χορήγησης
ή πληµµελής παροχή στοιχείων στο πλαίσιο άσκησης
των προβλεπόµενων από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/2365
αρµοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, τιµωρείται
κατ’ εφαρµογή των άρθρων 55Α και 55Γ του Καταστατι-
κού της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την επιµέτρηση
των ως άνω κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη τα αναφερό-
µενα στην παράγραφο 7.

5. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 13 και 14 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365, η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς µπορεί να επιβάλει µε απόφασή της στις εταιρείες
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, στις εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ
και στους ΔΟΕΕ τις κυρώσεις και τα µέτρα, που προβλέ-
πονται στο άρθρο 94 του ν. 4099/2012 και στο άρθρο 45
του ν. 4209/2013.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλά-
δος, κατά περίπτωση, µπορεί να επιβάλουν τις ως άνω
διοικητικές κυρώσεις ή µέτρα, πέραν του νοµικού προ-
σώπου, και στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και σε
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο
φέρει ευθύνη, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, για παρά-
βαση των αναφεροµένων στις παραγράφους 1 και 2, α-

ντιστοίχως, διατάξεων.
7. Κατά τον καθορισµό του είδους και της βαρύτητας

των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων
και κατά την επιµέτρηση των διοικητικών χρηµατικών
προστίµων, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και
2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά περίπτωση, λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές
περιστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, 
β) ο βαθµός ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώ-

που, που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,
γ) η οικονοµική επιφάνεια του υπαίτιου φυσικού ή νο-

µικού προσώπου, όπως προκύπτει ιδίως από το ετήσιο ει-
σόδηµα και τα περιουσιακά στοιχεία του φυσικού προ-
σώπου ή από το συνολικό κύκλο εργασιών του νοµικού
προσώπου, αντίστοιχα,
δ) η σπουδαιότητα των κερδών που αποκοµίσθηκαν ή

των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης,
στο βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
ε) το βαθµό συνεργασίας του φυσικού ή νοµικού προ-

σώπου, που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, µε την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης της
παραίτησης του εν λόγω προσώπου από κέρδη που απο-
κοµίσθηκαν ή ζηµίες που αποφεύχθηκαν λόγω της παρά-
βασης,
στ) τυχόν προηγούµενες παραβάσεις των άρθρων του

Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365 και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδοµένων πράξεων, καθώς και της λοιπής νο-
µοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, 
ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουρ-

γία της αγοράς και στην προστασία των επενδυτών,
η) οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης.

Άρθρο 102
Δηµοσίευση αποφάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 26 

του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά περίπτωση, αναρτούν στον επίσηµο διαδικτυακό
τους τόπο κάθε απόφασή τους σχετικά µε την επιβολή
διοικητικής κύρωσης ή µέτρου για παραβάσεις των άρ-
θρων 4 ή 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365, αµέσως
µετά από σχετική ενηµέρωση του προσώπου, σε βάρος
του οποίου επιβλήθηκε η κύρωση ή το µέτρο, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 του ίδιου
Κανονισµού. Σε περίπτωση προσβολής της απόφασης ε-
νώπιον εθνικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περί-
πτωση, αναρτούν επίσης αµέσως στο δικτυακό τους τό-
πο τις πληροφορίες αυτές και τυχόν επακόλουθες πλη-
ροφορίες που αφορούν την έκβαση της σχετικής διαδι-
κασίας, καθώς και κάθε απόφαση που ακυρώνει απόφα-
ση επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διοικητικού µέτρου.

Άρθρο 103 
Ένδικα βοηθήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 27 

του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365

Οι αποφάσεις για τις διοικητικές κυρώσεις και τα µέ-
τρα που λαµβάνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ή την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365, καθώς και µε τις πρά-

64



ξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, είναι επαρ-
κώς αιτιολογηµένες και υπόκεινται, κατά περίπτωση, σε
αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3371/2005 για
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε αίτηση ακύρωσης
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε
το άρθρο 64 του ν. 4261/2014 για την Τράπεζα της Ελλά-
δος.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 104
Τροποποίηση του ν. 4209/2013

(Άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Μετά την υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης ιη΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 προστίθεται υ-
ποπερίπτωση ζζ΄ ως εξής: 

«ζζ) το κράτος-µέλος εκτός του κράτους-µέλους κατα-
γωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ παρέχει τις υπηρε-
σίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου
6,».

2. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 33
του ν. 4209/2013 τροποποιούνται ως εξής: 

«Άρθρο 33
Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ 

εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη-µέλη 
και για την παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-µέλη

(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)

1. Η ΑΕΔΟΕΕ µπορεί, χωρίς εγκατάσταση ή µέσω της
ίδρυσης υποκαταστήµατος: 
α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστηµένους σε

άλλο κράτος-µέλος, µε την προϋπόθεση ότι η ΑΕΔΟΕΕ
έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια για
τη διαχείριση του συγκεκριµένου τύπου ΟΕΕ, 
β) να παρέχει σε άλλο κράτος-µέλος τις υπηρεσίες

που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 για
τις οποίες έχει λάβει άδεια.

2. Η ΑΕΔΟΕΕ που προτίθεται να αρχίσει να ασκεί τις
δραστηριότητες και να παρέχει τις υπηρεσίες που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιεί τις ακόλουθες
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 
α) το κράτος-µέλος στο οποίο προτίθεται να διαχειρι-

στεί ΟΕΕ χωρίς εγκατάσταση ή µε ίδρυση υποκαταστή-
µατος ή να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 6, 
β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο δηλώνονται

ιδίως οι υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει και
στο οποίο προσδιορίζονται οι ΟΕΕ τους οποίους σκο-
πεύει να διαχειρίζεται.»

Άρθρο 105
Τροποποίηση του ν. 2166/1993 

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2166/1993 (Α΄137) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«5. Τα επιβαλλόµενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς πρόστιµα αποτελούν δηµόσια έσοδα και περιέρχο-
νται στο Δηµόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, ύστερα από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθορίζονται όλες οι αναγκαίες

λεπτοµέρειες για τη διαδικασία είσπραξης αυτών. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία µείωσης
των προβλεπόµενων στην παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) προστίµων και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 106
Τροποποίηση του ν. 2778/1999

1. Οι περιπτώσεις β΄ έως δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 2778/1999 (Α΄295) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται
ως εξής:

«β) δικαιώµατα επιφανείας της παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 3986/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και µα-
κροχρόνιες (διάρκειας κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ετών)
µισθώσεις και/ή παραχωρήσεις χρήσης ή εµπορικής εκ-
µετάλλευσης ακινήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 2, όπως εκτάσεων για ανέγερση ξενοδο-
χειακών και εν γένει τουριστικού ενδιαφέροντος εγκα-
ταστάσεων, µαρινών ελλιµενισµού, εκτάσεων δυναµέ-
νων να υπαχθούν σε προνοµιακό ή ιδιαίτερο καθεστώς
δόµησης και οικιστικής ανάπτυξης, εκτάσεων ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους των οποίων η αξιοποίηση είναι επιτρε-
πτή υπό ιδιαίτερους όρους, εµπορικών ακινήτων, βιοµη-
χανικών ακινήτων, ή/και
γ) απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας, κα-

θώς και δικαιωµάτων, µετοχών ή µεριδίων σε ακίνητη πε-
ριουσία κατά την έννοια της παραγράφου 2 και της πα-
ρούσας παραγράφου βάσει συµβολαιογραφικών προ-
συµφώνων ή συµβατικών κειµένων αντιστοίχου τύπου
ως προς τη δεσµευτικότητα των µερών ανάλογα µε το ε-
φαρµοστέο δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συµβα-
τικώς διασφαλισθεί:
αα) το µέγιστο τίµηµά τους, 
ββ) ο µέγιστος χρόνος κατάρτισης του οριστικού συµ-

βολαίου, ο οποίος δύναται να παρατείνεται µε αιτιολο-
γηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατόπιν
εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής,
γγ) η προκαταβολή τιµήµατος, η οποία δεν µπορεί να

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού
τιµήµατος, εφάπαξ ή µε τµηµατικές καταβολές και υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία του ακινήτου κατά την ηµερο-
µηνία καταβολής της προκαταβολής, όπως αυτή προσ-
διορίζεται από τον τακτικό ανεξάρτητο εκτιµητή της πα-
ραγράφου 7, είναι τουλάχιστον ίση µε το σύνολο της δο-
θείσας ως το χρονικό αυτό σηµείο προκαταβολής,
δδ) η ποινική ρήτρα του πωλητή, η οποία δεν µπορεί να

υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) της
προκαταβολής ή η λήψη από τον πωλητή εµπράγµατων
ή/και ενοχικών εξασφαλίσεων για το ίδιο ως ανωτέρω
ποσοστό.
Ειδικά, προκειµένου περί ακινήτων της περίπτωσης β΄

της παραγράφου 2, ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν
µπορεί να απέχει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έ-
τους από την κατάρτιση του προσυµφώνου. Το χρονικό
αυτό διάστηµα µπορεί να παραταθεί για άλλους δώδεκα
(12) µήνες µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΑΕΕΑΠ, κατόπιν εισήγησης της Επενδυ-
τικής Επιτροπής, ή/και
δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετο-

χών ή µεριδίων εταιρείας, εξαιρουµένων των προσωπι-
κών εταιρειών, µε αποκλειστικό σκοπό την εκµετάλλευ-
ση ακινήτων, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου της οποί-
ας είναι επενδεδυµένο σε ακίνητη περιουσία ή/και δικαι-
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ώµατα ή/και απαιτήσεις ακίνητης περιουσίας, κατά την
έννοια των παρ. 2 και των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της
παρούσας παραγράφου, ή εταιρείας χαρτοφυλακίου
ή/και».

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2778/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών
ή µεριδίων εταιρείας ή οργανισµού της περίπτωσης ζ΄,
εξαιρουµένων των προσωπικών εταιρειών, εφόσον: 
αα) σκοπός της εταιρείας ή του οργανισµού είναι η α-

πόκτηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων και πα-
ροχής υπηρεσιών άµεσα συνδεδεµένων και συναφών µε
τη χρήση, λειτουργία και εκµετάλλευση των ακινήτων
αυτών, περιλαµβανοµένης της διενέργειας επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 22, και 
ββ) σκοπός της συµµετοχής της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο

της εταιρείας ή του οργανισµού είναι η εφαρµογή κοινής
επιχειρηµατικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την α-
νάπτυξη ακινήτου ή ακινήτων ελάχιστης αξίας τουλάχι-
στον δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα
µε επενδυτικό πρόγραµµα, που καταρτίζεται µε ευθύνη
του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας ή το αντίστοι-
χο διοικητικό όργανο σε περίπτωση άλλης εταιρικής
µορφής ή εταιρείας άλλης χώρας ή οργανισµού, για το
οποίο λαµβάνει γνώση το διοικητικό συµβούλιο της
ΑΕΑΑΠ και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραµµα, µαζί µε έκθεση
προόδου αυτού, εγκρίνεται ετησίως από το διοικητικό
συµβούλιο της εταιρείας ή το αντίστοιχο όργανο σε πε-
ρίπτωση άλλης εταιρικής µορφής ή εταιρείας άλλης χώ-
ρας ή οργανισµού και η σχετική έκθεση προόδου τίθεται
υπόψη του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΕΑΠ, που το-
ποθετείται σχετικώς και αξιολογεί την πρόοδο του προ-
γράµµατος. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης του διοικητι-
κού συµβουλίου της ΑΕΕΑΠ υποβάλλεται από την
ΑΕΕΑΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σε περίπτωση που η ΑΕΕΑΠ δεν ελέγχει την εταιρεία,

η ΑΕΕΑΠ µετέχει µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος µε δικαί-
ωµα ψήφου στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αυ-
τής ή στο αντίστοιχο διοικητικό όργανο σε περίπτωση
άλλης εταιρικής µορφής ή εταιρείας άλλης χώρας.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2778/1999, όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι επενδύσεις της εταιρείας φυλάσσονται κατά
την έννοια του ν. 4209/2013 σε πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο
οργανισµό που εκ του νόµου µπορεί να παρέχει υπηρε-
σίες θεµατοφύλακα, που είναι εγκατεστηµένο και λει-
τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση κινητών α-
ξιών άλλης χώρας, προσκοµίζεται στο θεµατοφύλακα,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας έκδοσής τους,
σχετικό αποδεικτικό φύλαξής τους ή στην περίπτωση
που δεν απαιτείται η έκδοση φυσικών τίτλων, αποδεικτι-
κό από αρµόδια αρχή που πιστοποιεί την ιδιοκτησία των
τίτλων από ΑΕΕΑΠ.»

Άρθρο 107
Τροποποίηση του ν. 4335/2015 

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 του Κεφα-
λαίου Κ΄ του άρθρου 2 «Ανάκαµψη και εξυγίανση πιστω-
τικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσω-
µάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ, L 173) και άλλες διατά-
ξεις» του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίσταται, ως εξής: 

«β. Τον Προϊστάµενο µίας εκ των Διευθύνσεων Φορέ-

ων, Διεθνών Σχέσεων ή Μελετών που ορίζεται από το Δι-
οικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Άρθρο 108
Τροποποίηση του ν. 3461/2006

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3461/2006 (Α΄ 106) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση µε
άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του ή συ-
ντονισµένα µε αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της απόκτη-
σης αυτής, το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κα-
τέχει το πρόσωπο αυτό, άµεσα ή έµµεσα, απευθείας ή σε
συνεννόηση µε άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογα-
ριασµό του ή συντονισµένα µε αυτό, υπερβαίνει το όριο
του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωµάτων ψή-
φου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός εί-
κοσι (20) ηµερών και, σε περίπτωση υποχρέωσης υποβο-
λής έκθεσης αποτίµησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους
6 και 7 του άρθρου 9, εντός τριάντα (30) ηµερών από την
απόκτηση αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δηµόσια
πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξα-
γορά εταιρείας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλ-
λαγµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.»

2. Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006 προστίθενται παρά-
γραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Εφόσον συντρέχει µία τουλάχιστον από τις κάτωθι
αναφερόµενες περιπτώσεις, το εύλογο και δίκαιο αντάλ-
λαγµα της παραγράφου 1 του άρθρου 7, όπως προσδιο-
ρίζεται κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
δεν επιτρέπεται να υπολείπεται της τιµής ανά κινητή α-
ξία, όπως αυτή προκύπτει από αποτίµηση των κινητών α-
ξιών που αποτελούν αντικείµενο της δηµόσιας πρότα-
σης, επιλέγεται δε η µεγαλύτερη τιµή µεταξύ της τιµής
που προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 4 και της τιµής
που προσδιορίζεται στην αποτίµηση, η οποία διενεργεί-
ται µε επιµέλεια του προτείνοντος, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην επόµενη παράγραφο: 
α) Εφόσον έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των κι-
νητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο της δηµόσιας
πρότασης και η χειραγώγηση έλαβε χώρα εντός του
χρονικού διαστήµατος δεκαοκτώ (18) µηνών που προη-
γούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο προτείνων
κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δηµόσια πρόταση.
β) Επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείµενο

της δηµόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές
σε λιγότερες από τα τρία πέµτα (3/5) των ηµερών λει-
τουργίας της οικείας αγοράς ή οι συναλλαγές που έχουν
πραγµατοποιηθεί δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις  εκατό
(10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγο-
ράς εταιρείας, κατά τους έξι (6) µήνες που προηγούνται
της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υ-
πόχρεος να υποβάλει δηµόσια πρόταση. 
γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγµα όπως προσδιορί-

ζεται µε τα κριτήρια της παραγράφου 4, υπολείπεται του
ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά µε-
τοχή, µε βάση τα στοιχεία του µέσου όρου των τελευταί-
ων δύο δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων του
ν. 3556/2007, σε ενοποιηµένη βάση, εφόσον καταρτίζο-
νται ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Ο προτείνων υποχρεούται να περιλαµβάνει σχετική

δήλωση περί της συνδροµής ή µη των ανωτέρω προϋπο-
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θέσεων στην έγγραφη ενηµέρωσή του προς την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 10 . Κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµη-
νία κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υ-
ποβάλει δηµόσια πρόταση µέχρι τη δηµοσιοποίηση της
αποτίµησης, απαγορεύεται στον προτείνοντα να διενερ-
γεί συναλλαγές σε µετοχές της υπό εξαγορά εταιρείας
άµεσα ή έµµεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση µε άλλα
πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονι-
σµένα µε αυτόν.

7. Η ανωτέρω αποτίµηση διενεργείται από πιστωτικό ί-
δρυµα ή Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει νόµιµα επενδυτικές υπη-
ρεσίες στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος κατά την
οικεία νοµοθεσία ή από ελεγκτική εταιρεία, µετά από ε-
πιλογή του προτείνοντος, ο οποίος αναλαµβάνει και το
σχετικό κόστος. Ο διενεργών την αποτίµηση πρέπει να
είναι εγνωσµένου κύρους, να διαθέτει απαραίτητη οργά-
νωση, στελεχιακό δυναµικό, εµπειρία σε αποτιµήσεις ε-
πιχειρήσεων και να είναι ανεξάρτητος από τον προτείνο-
ντα και την υπό εξαγορά εταιρεία και ειδικότερα να µην
έχει καµία επαγγελµατική σχέση ή συνεργασία τα τε-
λευταία πέντε (5) έτη µε τα παραπάνω πρόσωπα ή µε
πρόσωπα που ενεργούν συντονισµένα µε το υπόχρεο
πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος,
ή που είναι συνδεδεµένα µε την υπό εξαγορά εταιρεία.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας πα-
ρέχει στον αποτιµητή όλα τα αναγκαία οικονοµικά στοι-
χεία.
Για τον προσδιορισµό του εύλογου και δίκαιου ανταλ-

λάγµατος, η αποτίµηση λαµβάνει υπόψη διεθνώς αποδε-
κτά κριτήρια και µεθόδους αποτίµησης που θεωρούνται
σχετικές στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η έκθεση αποτί-
µησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία στην οποία ο προτείνων κατέστη υπό-
χρεος, σύµφωνα µε το άρθρο 7, υποβάλλεται µε µέριµνα
του προτείνοντος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δη-
µοσιοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 3461/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή µετρητών προβλέπε-
ται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ’ επιλογή του αποδέ-
κτη, εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των παρα-
γράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 9.»

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο-
νται στις δηµόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί µε
τις διατάξεις του ν. 3461/2006 πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 109 
Τροποποίηση του ν. 2533/1997 

1. Η παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2533/1997 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«12. Ως καλυπτόµενες επενδυτικές υπηρεσίες, νοού-
νται οι επενδυτικές υπηρεσίες των περιπτώσεων 1 έως 4
και 6 έως 7 του Τµήµατος Α΄ του Παραρτήµατος Ι του
νόµου ενσωµάτωσης της Oδηγίας 2014/65/ΕΕ και η πα-
ρεπόµενη υπηρεσία της περίπτωσης 1 του Τµήµατος Β΄
του Παραρτήµατος Ι του νόµου ενσωµάτωσης της Oδη-
γίας 2014/65/ΕΕ που παρέχονται σε χρηµατοπιστωτικά

µέσα του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος Ι του νόµου
ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.» 

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του
ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

«(α) σε 150.000 ευρώ για τις Ε.Π.Ε.Υ., τις Α.Ε.Δ.Α.Κ.
και τις εξωτερικές Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013, που έ-
χουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια πα-
ροχής των υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 4209/2013».

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του
ν. 2533/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ανάκλησης εν όλω ή εν µέρει της ά-
δειας λειτουργίας του Μέλους από την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και στην περί-
πτωση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4370/2016, ή ορι-
στικής διακοπής της λειτουργίας του υποκαταστήµατός
του στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για Μέλος µε έδρα
σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συ-
νεγγυητικό, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,
προσδιορίζει, αµέσως µετά από τη σχετική ενηµέρωσή
του από τα όργανα του Μέλους, το ποσό επιστροφής κε-
φαλαίου το οποίο αναλογεί στο Μέλος. Το ποσό επι-
στροφής, που κατατίθεται σε ειδικό και εκτός του κεφα-
λαίου του Συνεγγυητικού τραπεζικό λογαριασµό, ισούται
προς τη διαφορά του συνόλου των εισφορών που έχουν
καταβληθεί από το Μέλος στο Συνεγγυητικό πλέον της
αναλογίας τυχόν υφισταµένων προς διανοµή µερισµά-
των, µείον το σύνολο των αποζηµιώσεων προς επενδυ-
τές - πελάτες του Μέλους που κατέβαλε το Συνεγγυητι-
κό και των ποσών που αναλογούν στο Μέλος από κατα-
βληθείσες ήδη αποζηµιώσεις σε επενδυτές για µέλη του
που περιήλθαν σε αδυναµία κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 65 και στα οποία ποσά συµπεριλαµβάνονται και τα
πάσης φύσεως έξοδα και αµοιβές που καταβλήθηκαν και
συνδέονται άµεσα µε τις παραπάνω αποζηµιώσεις. Με
αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, α-
πό το ποσό επιστροφής παρακρατείται ποσό που ισούται
µε το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αναλογία του Μέ-
λους στις απαιτήσεις εντολέων συµµετεχόντων στο Συ-
νεγγυητικό Μελών, που τυχόν έχουν περιέλθει σε αδυ-
ναµία και βασίζονται σε καλυπτόµενες επενδυτικές υπη-
ρεσίες που είχαν παρασχεθεί µέχρι το χρόνο αποχώρη-
σής του. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε ειδικό και εκτός
του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού τραπεζικό λογαρια-
σµό και αποδίδεται στο Μέλος, µείον οποιοδήποτε µέ-
ρος του χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση υποχρεώ-
σεων του Μέλους προς το Συνεγγυητικό, κατά τα ανα-
φερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, τον πρώτο ηµερο-
λογιακό µήνα µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την α-
µετάκλητη οριστικοποίηση και καταβολή των παραπάνω
απαιτήσεων. Το ποσό επιστροφής, µείον το ποσό παρα-
κράτησης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καταβάλλεται στο
Μέλος τον πρώτο ηµερολογιακό µήνα µετά την πάροδο
έξι (6) µηνών, από την ενηµέρωση του Συνεγγυητικού,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγρά-
φου. 

5. Σε περίπτωση που η αριθµητική αξία του ποσού επι-
στροφής, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 4, είναι αρνητικός αριθµός, τότε το Συνεγγυητικό θα
έχει απαίτηση κατά του Μέλους για τη διαφορά.» 
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Άρθρο 110
Τροποποίηση του ν. 2789/2000 

1. Μετά την παρ. ιη΄ του άρθρου 1 του ν. 2789/2000
(Α΄ 21), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ιθ΄ και
κ΄ ως εξής:

«ιθ. TARGET2-Securities (T2S): η υπηρεσία διακανονι-
σµού συναλλαγών επί τίτλων σε χρήµα κεντρικής τράπε-
ζας, η οποία παρέχεται από το Ευρωσύστηµα και προ-
βλέπεται στην Κατευθυντήρια Γραµµή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ 2012/473 (ΕΚΤ/2012/13).
κ. Σύµβαση-Πλαίσιο Τ2S: η σύµβαση-πλαίσιο µεταξύ

των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήµατος και εκά-
στου συµµετέχοντος στο Τ2S αποθετηρίου, όπως αυτό
ορίζεται στο στοιχείο 1 του άρθρου 2 της Κατευθυντή-
ριας Γραµµής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ
2012/473 (ΕΚΤ/2012/13), συµπεριλαµβανοµένων των πα-
ραρτηµάτων της, κατά την έννοια του στοιχείου 5 του
άρθρου 2 της εν λόγω Κατευθυντήριας Γραµµής.» 

2. Στο άρθρο 5 του ν. 2789/2000 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής:

«5. Διαχειριστής Ηµεδαπού Συστήµατος που συµµετέ-
χει στο TARGET2-Securities ειδοποιεί αµελλητί την Τρά-
πεζα της Ελλάδος για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγ-
γυότητας Συµµετέχοντος σε Σύστηµα, εφόσον λάβει
σχετική ειδοποίηση µέσω του TARGET2-Securities και,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαί-
σιο λειτουργίας του ΤΑRGET2-Securities (T2S), περιλαµ-
βανοµένης της Σύµβασης – Πλαισίου T2S.»

3. Στο άρθρο 6 του ν. 2789/2000 προστίθενται παρά-
γραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδοποιεί αµελλητί τον
Διαχειριστή των λοιπών Ηµεδαπών Συστηµάτων όταν
λαµβάνει ενηµέρωση για την έναρξη Διαδικασίας Αφε-
ρεγγυότητας Συµµετέχοντος σε αυτά, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 5.

5. Διαχειριστής Ηµεδαπού Συστήµατος παύει να εισά-
γει στο Σύστηµα Εντολές µεταβίβασης προς διακανονι-
σµό για Συµµετέχοντα στο Σύστηµα ως προς τον οποίο
έχει ειδοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφω-
να µε την παράγραφο 3 για την έναρξη Διαδικασίας Α-
φερεγγυότητος. Ο Διαχειριστής Ηµεδαπού Συστήµατος
που παρείχε ενηµέρωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 5 παύει να εισάγει στο Σύστηµα που διαχει-
ρίζεται Εντολές µεταβίβασης προς διακανονισµό για τον
εν λόγω Συµµετέχοντα, αµέσως µόλις λάβει τη σχετική
ειδοποίηση µέσω του TARGET2-Securities και χωρίς να
περιµένει περαιτέρω ειδοποίηση από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Την υποχρέωση µη εισαγωγής Εντολών µετα-
βίβασης προς διακανονισµό για Συµµετέχοντα σε Σύστη-
µα υπέχουν και οι διαχειριστές των λοιπών Ηµεδαπών
Συστηµάτων, αµέσως µόλις λάβουν από την Τράπεζα της
Ελλάδος την ενηµέρωση της παραγράφου 4.»

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 111
Τροποποίηση των νόµων 2859/2000 και 4211/2013

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του

ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α΄ 248) αντικαθίσταται
ως εξής:

«α) H παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που εµπίπτουν
στις ακόλουθες κατηγορίες: 
αα) πλοία που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στη

ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν
µεταφορά επιβατών µε κόµιστρο ή µε τα οποία ασκείται
εµπορική, βιοµηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, 
ββ) πλοία παράκτιας αλιείας,
γγ) πλοία που προορίζονται για διάλυση, 
δδ) πολεµικά πλοία και πλοία του Δηµοσίου, 
εε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρω-

γής. 
Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής χρήσης που προορίζο-

νται για αναψυχή ή αθλητισµό. 
Απαλλάσσονται επίσης η παράδοση και εισαγωγή α-

ντικειµένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσω-
µατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν στα πλοία και πλωτά
µέσα της περίπτωσης αυτής. 
Για την εφαρµογή της απαλλαγής της υποπερίπτωσης

αα΄, ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοι-
κτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σω-
ρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι
στα οποία το µέγιστο εξωτερικό µήκος του κύτους είναι
ίσο ή ανώτερο των 12 µέτρων και τα οποία υπάγονται
στις δασµολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10,
8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92
10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασµολογίου
της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθµ. 2658/87 του Συµβουλίου, ό-
πως ισχύει] και 

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή
θάλασσα. 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης
(ii).»

2. Η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 2859/2000 καταργείται.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.4.2018.

Άρθρο 112
Τροποποίηση του ν. 2948/2001

1. Η υποπερίπτωση στ΄, της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1
του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής
χρήσης επιβατικών οχηµάτων που έχουν ταξινοµηθεί για
πρώτη φορά σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ και τελούν στο ανα-
σταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγω-
γής, όπως ισχύει, υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση
τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από
τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄. Με τον ίδιο τρόπο
υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτι-
κής χρήσης επιβατικών οχηµάτων που προέρχονται από
τρίτες χώρες και τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό
καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, λαµβάνοντας, ό-
µως, ως κριτήριο για την κατάταξη στον ανάλογο πίνα-
κα, την ηµεροµηνία υπαγωγής του οχήµατος στο καθε-
στώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι -
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δικαιούχοι των οχηµάτων αυτών, για κάθε µήνα ή τµήµα
µηνός πέραν του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο
προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να καταβάλουν
το 1/12 των οριζοµένων ως ανωτέρω τελών κυκλοφο-
ρίας.» 

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας έ-
τους 2017 και επόµενων.

Άρθρο 113
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 132 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί µε α-
παλλαγή από το τέλος ταξινόµησης µε βάση τις διατά-
ξεις που ισχύουν για τα άτοµα µε αναπηρίες και συνε-
πεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόµιµους κλη-
ρονόµους τους, τακτοποιούνται τελωνειακά από την Τε-
λωνειακή Περιφέρεια Αττικής εντός προθεσµίας δύο (2)
ετών από την ηµεροµηνία θανάτου του δικαιούχου προ-
σώπου.» 

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 προ-
στίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση υποβολής αιτηµάτων τακτοποίησης - α-
ποδέσµευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρο-
νόµους των αποθανόντων δικαιούχων µετά την πάροδο
της διετίας, η εν λόγω τακτοποίηση-αποδέσµευση θα
πραγµατοποιείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττι-
κής, µετά την επιβολή από την αρµόδια τελωνειακή αρχή
του προβλεπόµενου από την παράγραφο 2 του άρθρου
147 προστίµου, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπο-
ρίας διατάξεων.»

3. Η παρ. 15 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 114
Τροποποίηση του ν. 4152/2013 

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαρα-
γράφου Α2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄107) µετά τη φράση «κατόπιν αίτησης
των οφειλετών» προστίθεται η φράση «πριν ή µετά τη
λήξη της προθεσµίας καταβολής αυτών». 

Άρθρο 115
Τροποποίηση του ν. 4303/2014 και του διατάγµατος 

της 5.5.1928

1. Η υποπαράγραφος 3 της παρ. 1 του άρθρου έκτου
του ν. 4303/2014 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επιτρέπεται η παραγωγή ξυδιού από περισσότερες
της µίας πρώτες ύλες και η ανάµιξη ξυδιών των κατηγο-
ριών που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄
της προηγουµένης υποπαραγράφου 2.
Προκειµένου για την αιθυλική αλκοόλη και για σκο-

πούς ελέγχου της νόµιµης χρήσης αυτής, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001, µε απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κα-
θορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί, οι

διαδικασίες και οι διατυπώσεις υπό τις οποίες επιτρέπε-
ται η ανάµιξή της µε άλλη πρώτη ύλη µε σκοπό την εν
συνεχεία αξοπoίησή της, ως και η ανάµιξη του ξυδιού α-
πό αλκοόλη µε ξύδια των υπολοίπων, κατά τα ανωτέρω,
κατηγοριών.» 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του δια-
τάγµατος της 5.5.1928 (Α΄ 87), η φράση «ένα µήνα προ
της 1 Απριλίου εκάστου έτους» αντικαθίσταται µε τη
φράση «ένα µήνα προ της 1ης Ιανουαρίου εκάστου έ-
τους».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
διατάγµατος της 5.5.1928 αντικαθίσταται ως εξής: «Η
χορηγηθείσα άδεια ισχύει µέχρι την 31η Δεκεµβρίου ε-
κάστου έτους».

Άρθρο 116
Τροποποίηση του ν. 4174/2013

1. Η παρ. 12 του άρθρου 72 (πρώην 66) του ν. 4174/2013
«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄170) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 ισχύ-
ουν από 1.1.2020. Μέχρι και τις 31.12.2019, κατά την ε-
κάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά
επί του καταβαλλόµενου ποσού, οι αναλογούντες τόκοι
και πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.»

2. Η παρ. 15 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«15. Μέχρι και τις 31.12.2019 ο τόκος του πρώτου ε-
δαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται
σε µηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το µή-
να.»

Άρθρο 117
Τροποποίηση του ν. 4224/2013 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Μέχρι και τις 31.12.2019 ο τόκος του πρώτου εδα-
φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως αυτό αντι-
καθίσταται µε τον παρόντα νόµο, υπολογίζεται µηνιαία
κατά την είσπραξη για ολόκληρο το µήνα.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 4224/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν.δ. 356/1974, όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα νό-
µο, ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2020.»

Άρθρο 118
Κατάργηση της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 16

του ν. 2873/2000

1. Η Επιτροπή που συστάθηκε µε τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) για την
αξιολόγηση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βά-
ρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου
Οικονοµικών, η οποία µε τις διατάξεις της παρ. 19 του
άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) υπήχθη στη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης, της οποίας η λει-
τουργία έπαυσε από 30.6.2014 µε τη διάταξη της περί-
πτωσης α΄ της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), καταργείται.

2. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός της ως άνω Επιτροπής,
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µετά την κατάργησή της, καταγράφεται και περιέρχεται
στο Αυτοτελές Τµήµα Γ΄ Διαχείρισης Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Στρατηγικής της Διεύθυνσης Εσωτερι-
κών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

3. Το αρχείο περαιωµένων υποθέσεων - καταγγελιών
και οι εκκρεµείς υποθέσεις - καταγγελίες ενώπιον της
ως άνω Επιτροπής, µετά την κατάργησή της, καταγρά-
φονται και µεταφέρονται στο ανωτέρω Τµήµα, από το ο-
ποίο αξιολογούνται και επιµερίζονται, κατά λόγο αντικει-
µένου ή περιεχοµένου τους και, εφόσον δεν σχετίζονται
µε τις αρµοδιότητες της Α.Α.Δ.Ε., διαβιβάζονται στις
καθ’ ύλη αρµόδιες Υπηρεσίες για εξέταση. 

Άρθρο 119
Τροποποίηση των νόµων 4369/2016 και 3086/2002

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις Ανεξάρτητες Αρχές και το διοικητικό προσωπι-
κό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η Ειδική Επι-
τροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά µη αι-
ρετά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου αυτών µε την υ-
ποχρεωτική συµµετοχή ενός προϊσταµένου Γενικής Δι-
εύθυνσης προερχόµενου από άλλο φορέα, κατόπιν επι-
λογής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του πέµπτου εδαφίου
της παραγράφου 1.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 23Α του ν. 3086/2002 (Α΄ 324),
όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 49 του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«1.α) Δαπάνες που αφορούν αµοιβές και έξοδα φυσι-
κών ή νοµικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό
του Ελληνικού Δηµοσίου, κατόπιν σχετικών εντολών
λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως
ιδίως δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών, µεταφραστών,
πραγµατογνωµόνων και συµβολαιογράφων, δαπάνες για
δηµοσιεύσεις στον τύπο και µετακινήσεις µελών του
Ν.Σ.Κ. και γενικότερα δαπάνες που σχετίζονται µε ενέρ-
γειες ενώπιον ηµεδαπών δικαστηρίων υπάγονται στην
παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) και βαρύ-
νουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού του
Ν.Σ.Κ., του εκάστοτε οικονοµικού έτους, εντός του οποί-
ου εκκαθαρίζονται. Δαπάνες που έχουν εκκαθαριστεί µέ-
χρι σήµερα από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων
του Ν.Σ.Κ. και αφορούν τις ανωτέρω αµοιβές και έξοδα
θεωρούνται νόµιµες.
β) Τα αναφερόµενα στην ανωτέρω περίπτωση εφαρµό-

ζονται και για δαπάνες όµοιες κατ’ αντικείµενο µε τις α-
νωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµικών ή τε-
χνικών γνωµοδοτήσεων που απαιτούνται στα πλαίσια
διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών, οι ο-
ποίες βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπο-
λογισµών των αρµόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών,
του εκάστοτε οικονοµικού έτους, εντός του οποίου εκ-
καθαρίζονται.»

Άρθρο 120
Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016

Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 53 του ν. 4389/
2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, αντικαθίστανται µε τις παρα-
γράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα,

ως εξής:
1. «1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δηµοσίου, µε την

ονοµασία «φόρος διαµονής», σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται ανά ηµερήσια χρήση

και ανά δωµάτιο ή διαµέρισµα, ως εξής:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερί-

πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ως ακολούθως:

1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ
και
β. σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερί-

σµατα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0,50 ευρώ.

2. «2. Ο φόρος διαµονής βαρύνει τον διαµένοντα, που
έκανε χρήση του δωµατίου ή του διαµερίσµατος, κατά
τις διακρίσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται µετά τη
διαµονή του στο κατάλυµα και πριν την αναχώρησή του
από αυτό µε την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης εί-
σπραξης φόρου διαµονής από τις επιχειρήσεις της προη-
γούµενης παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη
Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώ-
σεις υποβάλλονται µέχρι την τελευταία ηµέρα του επό-
µενου µήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοι-
χείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαµονής. Το ειδικό
στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαµονής δεν επι-
βαρύνεται µε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Φό-
ρος διαµονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν πα-
ροχής υπηρεσιών διαµονής από τις ανωτέρω επιχειρή-
σεις.»

3. «4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορί-
ζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδο-
σης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα που είναι υ-
πόχρεα στην απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδι-
κασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόµενο, η
διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου -
απόδειξης είσπραξης φόρου διαµονής, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου αυτού.»

4. «5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
την 1.1.2018 για τα ειδικά στοιχεία - αποδείξεις είσπρα-
ξης φόρου διαµονής που εκδίδονται από την ηµεροµηνία
αυτή και µετά.»

Άρθρο 121
Ρυθµίσεις για την εκτέλεση έργων κοινού αµυντικού

προγράµµατος Ελλάδας-ΗΠΑ

1. Για την εκτέλεση έργων, που υπάγονται στο κοινό α-
µυντικό πρόγραµµα Ελλάδας - Η.Π.Α. και σε κάθε άλλο
πρόγραµµα εξωτερικής βοήθειας των Η.Π.Α., και για τις
σχετιζόµενες µε αυτά πράξεις και δαπάνες που πραγµα-
τοποιούνται από 1.1.2016, εφαρµόζονται αναλόγως οι ε-
κάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί απαλλαγής από το
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και, γενικά, οι διατά-
ξεις περί παροχής προνοµίων, ασυλιών και απαλλαγών
για την παράδοση και εισαγωγή αγαθών και την παροχή
υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων κοινής υποδοµής
του Οργανισµού του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
(ΝΑΤΟ), καθώς και του Πεδίου Βολής Κρήτης (Π.Β.Κ.).

2. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθµίζεται
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κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού.

Άρθρο 122
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης πρέπει να απο-
δεικνύεται ο εντοπισµός εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος
από την έρευνα που διενεργήθηκε, σύµφωνα µε τις περι-
πτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101
του ΚΜΛΕ.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Για τους εκµεταλλευτές µεταλλευτικών ορυκτών
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3, 6 και 7 του άρθρου 58
του παρόντος, η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του πα-
ρόντος σε συνδυασµό µε το άρθρο 118 του ν.δ. 210/1973
(Α΄ 277) και το άρθρο 64Α του ν. 4442/2016.»

3. Η περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 69 του ν. 4512/2018 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«ιστ.Το στοιχείο δ΄ του άρθρου 101 της υπ’ αριθµ.
2223/ 14.6.2011 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 227) καταρ-
γείται και αντικαθίσταται από τη φράση «Αποτελέσµατα
διενεργηθεισών ερευνητικών εργασιών».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4512/2018 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Τα έργα που περιγράφονται στο στοιχείο 9, του Πα-
ραρτήµατος V (Οµάδα 5η) της υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/
27.7.2016 (Β΄2471) εντάσσονται στην κατηγορία Β,
πλην των ερευνητικών γεωτρήσεων για ανεύρεση µε-
ταλλευτικών ορυκτών. Αρµόδια υπηρεσία για την υπαγω-
γή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις των έρ-
γων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου
1 της υ.α. 46294/2013 (Β΄ 2001) είναι η Διεύθυνση Τεχνι-
κού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι
εγκεκριµένες ΑΕΠΟ για τα έργα του προηγούµενου εδα-
φίου εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.»

Άρθρο 123
Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Η παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και οι Βιοµηχανικοί Καταναλω-
τές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προµήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας και είναι εγγεγραµµένοι στο ανωτέρω
Μητρώο Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ»),
δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής ως αγοραστές στις α-
νωτέρω δηµοπρασίες. Από τον περιορισµό αυτό εξαι-
ρούνται οι βιοµηχανικοί καταναλωτές οι οποίοι διατη-
ρούν ή αναπτύσσουν διακριτή δραστηριότητα προµήθει-
ας ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά κατά τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 1. Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της
Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρµόζουν κατάλληλους ε-
λεγκτικούς µηχανισµούς για τη συµµετοχή των Βιοµηχα-
νικών Καταναλωτών στο ΣΣΔΠΠΗΕ, οι οποίοι προβλέπο-
νται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµο-
πρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας, προς επίτευξη των οριζοµένων της παρούσης, των

παραγράφων 1 και 2 και τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 135 και προς διασφάλιση του υγιούς αντα-
γωνισµού στην αγορά ενέργειας.»

Άρθρο 124
Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα

1. Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Εκτός από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα που
καθορίζουν τη γενεσιουργό αιτία και τους όρους κατα-
βολής του φόρου, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) επί των ενεργειακών προϊόντων καθίσταται α-
παιτητός και κατά την επέλευση µίας εκ των γενεσιουρ-
γών αιτιών που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και
6 του προηγούµενου άρθρου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η βεβαίωση και η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που αναλογεί στα προϊόντα του άρ-
θρου 53 του παρόντος Κώδικα, ενεργείται από την αρµό-
δια Αρχή κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 8 και 8Α
του παρόντος άρθρου και των άρθρων 110 και 111.»

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001,
όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8Α, ως ακο-
λούθως:

«8Α. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που ανα-
λογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρ-
θρου 73, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή διατί-
θενται προς πώληση ή χρησιµοποιούνται ως καύσιµα
θέρµανσης ή κινητήρων, βεβαιώνεται και εισπράττεται α-
πό την αρµόδια Αρχή, το αργότερο µέχρι την εικοστή
(20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα που πραγ-
µατοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωση αυτών.»

Άρθρο 125
Παραχώρηση κατά χρήση τµηµάτων του πρώην 

Στρατοπέδου Κόδρα
στο Δήµο Καλαµαριάς Ν. Θεσσαλονίκης

1. Παραχωρούνται κατά χρήση στο Δήµο Καλαµαριάς
του Νοµού Θεσσαλονίκης, χωρίς αντάλλαγµα, για χρονι-
κό διάστηµα ενενήντα εννέα (99) ετών, τα κάτωθι τµήµα-
τα του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα: 1) τα τµήµατα του α-
κινήτου µε αριθµό ΑΚ 18461 συνολικού εµβαδού
171.432,97 τ.µ., στο οποίο περιλαµβάνονται: α) το ακίνη-
το µε ΚΑΕΚ 190470801018 εµβαδού 90.063,34 τ.µ., β)
τµήµα εµβαδού 75.143,19τ.µ. του ακινήτου µε ΚΑΕΚ
190470801034, γ) το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 190470801027 εµ-
βαδού 10002/Α, που αποτελεί τµήµα του γεωτεµαχίου µε
ΚΑΕΚ 190470801001, εµβαδού 2.060,61 τ.µ., 4) το ακίνητο
µε αριθµό ΑΚ 9287/Α και ΚΑΕΚ 190470801021, εµβαδού
3.938,84 τ.µ., 5) το ακίνητο µε αριθµό ΑΚ 9288/Α και ΚΑΕΚ
190470801024, εµβαδού 782,99 τ.µ., 6) το ακίνητο µε αριθ-
µό ΑΚ 9289/Α και ΚΑΕΚ 190470801023, εµβαδού 65,68
τ.µ., 7) ποσοστό 5/6 εξ αδιαιρέτου του ακινήτου µε αριθµό
ΒΚ 2885 και ΚΑΕΚ 190470801002, εµβαδού 239,68 τ.µ., 8)
το ακίνητο µε αριθµό ΒΚ 2876 και ΚΑΕΚ 190470801014,
εµβαδού 16.830,97τ.µ., 9) το ακίνητο µε αριθµό ΒΚ 2875
και ΚΑΕΚ 190470801022, εµβαδού 23.497,65 τ.µ., 10) το α-
κίνητο µε αριθµό ΒΚ 2886 και ΚΑΕΚ 190470801010, εµβα-
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δού 292,04 τ.µ., 11) το ακίνητο µε αριθµό ΒΚ 2667 και
ΚΑΕΚ 190470801013, εµβαδού 169,38 τ.µ., 12) το ακίνη-
το µε αριθµό ΒΚ 2666 και ΚΑΕΚ 190470801005, εµβαδού
1.050,85 τ.µ. και 13) το ακίνητο µε αριθµό ΒΚ 2665 και
ΚΑΕΚ 190470801025, εµβαδού 859,78 τ.µ., τα οποία εµ-
φαίνονται στο συνηµµένο, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρό-
ντος από 27.10.2017 τοπογραφικό διάγραµµα, που συνέ-
ταξε η Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας
Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο θεωρήθηκε αυθηµερόν
από τον Θεόδωρο Τασούλα, πολιτικό µηχανικό τ.ε., µε
κόκκινη και γαλάζια διαγράµµιση και µε τα στοιχεία
1,2,3,4,5,6, ...66,67,68,1. Τα ακίνητα, τα οποία βρίσκο-
νται εντός του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα και τα οποία
προσδιορίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα
µε τα στοιχεία: α) 12, 13, 14, 75, 78, 79, 73, 74,12 και ΚΑ-
ΕΚ 190470801017, β) 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 71 και
ΚΑΕΚ 190470801019, γ) 83, 84, 87, 86, 83 και ΚΑΕΚ
190470801020 και δ) 87,  88,  89, 90, 91, ... 107, 108,
109, 110,11,87 και ΚΑΕΚ 190470801030, 190470801028,
190470801026, 190470801029, 190470801030,
190470801032, 190470801035 και 190470801039, δεν
περιλαµβάνονται στην παραχωρούµενη έκταση ως µη α-
νήκοντα στο ελληνικό Δηµόσιο, αλλά σε τρίτους. Η πα-
ραχώρηση γίνεται για την αξιοποίηση των παραχωρου-
µένων τµηµάτων ως χώρου αστικού πρασίνου υπερτοπι-
κού χαρακτήρα και αναψυχής σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
59280/19.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την αναθε-
ώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Δήµου
Καλαµαριάς (ΑΑΠ 3/15.1.2015). Από την παραχωρούµε-
νη έκταση εξαιρούνται: 1) το κτίσµα µε αριθµό Κ30, εµ-
βαδού κάλυψης 231,80 τ.µ., που αποτυπώνεται µε τα
στοιχεία 122,123,124,125,122 στο ανωτέρω τοπογραφι-
κό διάγραµµα και περιλαµβάνεται στο ακίνητο µε αριθµό
ΑΚ 18461 και ΚΑΕΚ 190470801034, το οποίο έχει παρα-
χωρηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
δυνάµει του υπ’ αριθµ. Φ.31.1666/1.6.2005 παραχωρητη-

ρίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Κτηµατι-
κή Εταιρεία του Δηµοσίου Α.Ε.» (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.), 2) τµήµα,
εµβαδού 249 τ.µ., του ακινήτου µε αριθµό ΑΚ 18461 και
ΚΑΕΚ 190470801034, που αποτυπώνεται στο ανωτέρω
τοπογραφικό µε τα στοιχεία 112, 113, 114, 115, 112 και
τον αριθµό «1» και το οποίο διεκδικείται από ιδιώτες, 3)
τµήµα, εµβαδού 561,06 τ.µ., του ακινήτου µε αριθµό ΑΚ
18461 και ΚΑΕΚ 190470801018, που αποτυπώνεται στο
ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα µε τα στοιχεία
118,119,120,121,118 και τον αριθµό «2» και το οποίο
διεκδικείται από ιδιώτες, 4) τµήµα, εµβαδού 108,69 τ.µ.,
του ακινήτου µε αριθµό ΒΚ 2875 και ΚΑΕΚ
190470801022, που αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπο-
γραφικό µε τα στοιχεία 112, 113, 117, 116, 112 και τον α-
ριθµό «3» και το οποίο διεκδικείται από ιδιώτες, 5) έκτα-
ση, εµβαδού 18.600 τ.µ., που αποτυπώνεται στο ανωτέ-
ρω τοπογραφικό διάγραµµα µε τα στοιχεία 8, 9,1
0,74,73,72,71,70,69,8 και 75,76,77,78,75 και το γράµµα
Δ, η οποία εµπίπτει στα ακίνητα µε αριθµό ΑΚ 18461 µε
ΚΑΕΚ 190470801014, ΒΚ 2876 µε ΚΑΕΚ 19047801014,
ΒΚ 2875 µε ΚΑΕΚ 190470801022 και ΒΚ 2666 µε ΚΑΕΚ
190470801005 και εντός της οποίας βρίσκονται τα κελύ-
φη των κτηρίων Κ9 και Κ10, µε τον περιβάλλοντα χώρο
τους που έχουν χαρακτηρισθεί, µε την υπ’ αριθµ. ΥΠ-
ΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/12366/321/14.3.2007 απόφαση του Υπουρ-
γού Πολιτισµού (ΑΑΠ΄ 113), ως µνηµεία και µε τις υπ’ α-
ριθµ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/110911/ 3047/7.12.2007 και ΥΠ-
ΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/31526/832/ 10.6.2009 αποφάσεις του ιδίου
Υπουργού έγινε αποδεκτή η παραχώρησή τους στο Υ-
πουργείο Πολιτισµού.

2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών δύναται να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης των
ανωτέρω ακινήτων, ιδίως για καθυστέρηση, µαταίωση ή
πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης,
αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για λό-
γους ανώτερης βίας εθνικής άµυνας ή άλλο σπουδαίο
λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
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Άρθρο 126

Η προθεσµία της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄275) παρατείνεται για χρονι-
κό διάστηµα τριών (3) µηνών αποκλειστικά για τις περιο-
χές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018.

Άρθρο 127

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 54 του ν.
2121/1993 τροποποιείται ως εξής:

«10. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται,
µετά από γνώµη του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτη-
σίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο
οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπρά-
ξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους
των ποσών που εισπράττει για λογαριασµό τους, λόγω

ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προ-
ληπτικό διοικητικό µέτρο το διορισµό προσωρινού επι-
τρόπου µε θητεία έξι (6) µηνών και δυνατότητα ανανέω-
σης µέχρι δύο (2) φορές και µε συνολική διάρκεια ανανέ-
ωσης έως και έξι (6) µήνες.»

Άρθρο 128
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 3.1.2018, εκτός από
τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 65, της οποίας
η ισχύς αρχίζει από 3.1.2019. Οι διατάξεις της παραγρά-
φου 16 του άρθρου 16, της παραγράφου 13 του άρθρου
24, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 100 έως 120 αρ-
χίζουν να ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται στις επιµέρους διατάξεις του. 
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Αθήνα,                                                                2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


