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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νοµοσχεδίου που πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή 

µε θέµα “Σύστηµα Άϋλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα 

και λοιπές διατάξεις”, σας αποστέλλουµε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του 

Συνδέσµου µας επί του εν λόγω σχεδίου, τις οποίες και θεωρούµε ουσιώδεις για την 

εύρυθµη λειτουργία της αγοράς σε µία περίοδο δυσµενών συγκυριών.  

Καταρχήν εκφράζουµε τη διαµαρτυρία µας διότι το νοµοσχέδιο εισάγεται για 

συζήτηση στη Βουλή χωρίς να προηγηθεί κανενός είδους διαβούλευση µε τους 

ενδιαφεροµένους φορείς, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξή του οι 

εποικοδοµητικές παρατηρήσεις των φορέων. Και τούτο παρά την απόφαση του 

Υπουργού κ. Αλογοσκούφη περί “της συµµετοχής εκπροσώπων του ΣΜΕΧΑ στις 

νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την κατάρτιση νοµοσχεδίων 

σχετικών µε την κεφαλαιαγορά”, που δηµοσιεύτηκε στις 7.9.2005. 

∆εδοµένου ότι διαδικασίες διαβούλευσης ακολουθούνται παγίως πλέον τόσο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο (διαδικασία Lamfalussy, διαδικασίες διαβούλευσης Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, CESR) όσο και σε εθνικό επίπεδο στα ευρωπαϊκά κράτη (π.χ. FSA στο 

Ηνωµένο Βασίλειο), ζητούµε να υπάρξει δέσµευση του Υπουργείου ώστε εφεξής η 

διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης να εφαρµόζεται σε κάθε θεσµοθέτηση νόµου ή  
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κανονιστικής απόφασης που έχουν σχέση µε τον χώρο της Κεφαλαιαγοράς. Η 

διαδικασία αυτή είναι σαφώς προς όφελος της αγοράς. 

 

Συνοπτικά οι παρατηρήσεις µας επί των άρθρων του νοµοσχεδίου είναι κατά σειρά 

σπουδαιότητας οι εξής: 

Α) Επί του άρθρου 10 του νοµοσχεδίου µε το οποίο τροποποιείται η σύνθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θεωρούµε ότι µε τις 

ρυθµίσεις που προτείνονται δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία.  

Πάγια άποψη του ΣΜΕΧΑ είναι ότι η συµµετοχή εκπροσώπων των φορέων αποτελεί 

εγγύηση για την ανεξαρτησία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως υποστηρίζει και το 

∆ΝΤ. Παρά ταύτα, προς βελτίωση της προτεινόµενης ρύθµισης, ο ΣΜΕΧΑ υποβάλλει 

δύο εναλλακτικές προτάσεις.  

Πρόταση Α:  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προτείνουµε το διαχωρισµό των κυρωτικών 

αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τη συγκρότηση Επιτροπής Κυρώσεων, 

η οποία θα είναι αποκλειστικά αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων. Τα µέλη της, 

κατά τα πρότυπα των ισχυόντων σε άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (π.χ. της 

Γαλλικής AMF), θα διορίζει απευθείας ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 

πιθανή συµµετοχή και δικαστικών λειτουργών. 

Στην περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παραµένει µε την σηµερινή σύνθεσή 

του.  

 Πρόταση Β:  
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Εφόσον παραµείνουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οι κυρωτικές αρµοδιότητες της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η διαφάνεια 

και η αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων πρέπει  

Α) να υπάρξει απαγόρευση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών σε εποπτευόµενους 

φορείς για τρία χρόνια µετά τη λήξη της θητείας τους για τον Πρόεδρο και τους δύο 

Αντιπροέδρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα σε 

άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού, η Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας και η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, οι οποίες επίσης 

σωρεύουν τον ελεγκτικές και κυρωτικές αρµοδιότητες. 

Β)  δεν θα πρέπει να συµµετέχει εκπρόσωπος του εποπτευοµένου οργανισµού 

«Χρηµατιστήριο Αθηνών» στο ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για λόγους ίσης 

µεταχείρισης –αρχής συνταγµατικά κατοχυρωµένης– και εφόσον στόχος του 

Νοµοσχεδίου είναι η διασφάλιση της µη σύµπτωσης εποπτών και εποπτευοµένων. 

Στην περίπτωση αυτή, προτείνουµε τη δηµιουργία Επιτροπής Φορέων της Αγοράς µε 

γνωµοδοτικό ρόλο προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για 

κανονιστικά ζητήµατα στην οποία θα συµµετέχουν φορείς της αγοράς, όπως 

συµβαίνει σχεδόν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Β) Επί του άρθρου 11 του νοµοσχεδίου που ρυθµίζει τον τρόπο υπολογισµού των 

εισφορών του Συνεγγυητικού προβαίνουµε σε κάποιες βελτιωτικές προτάσεις, ως 

αναλύονται στο συνηµµένο υπόµνηµα, οι οποίες συνίστανται στην ενδυνάµωση του 

ειδικού και ορισµένου της εξουσιοδοτικής διάταξης για τον προσδιορισµό της 

τακτικής εισφοράς των Μελών του ΧΑ προς το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο επί τη βάσει 

των εξής παραδοχών: i) της στάθµισης του κινδύνου ανά παρεχόµενη επενδυτική 

υπηρεσία, ii) την ορθή επιµέτρηση του κινδύνου για τίτλους ασφαλώς 

καταχωρηµένους απευθείας στον τελικό επενδυτή µέσω του ΣΑΤ και iii) την 

διασφάλιση της σωστής αποτύπωσης του κινδύνου για τίτλους τηρούµενους σε 

λογαριασµούς συλλογικής καταχώρισης (omnibus accounts).  
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Γ) Επί του άρθρου 13 του νοµοσχεδίου για την ειδική εκκαθάριση των ΑΕΠΕΥ 

προτείνουµε την απαλοιφή της παρ. 4, για λόγους αντισυνταγµατικότητας. 

Επίσης προβαίνουµε σε προτάσεις επί δύο θεµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο 

νοµοσχέδιο αλλά χρήζουν άµεσης νοµοθετικής ρύθµισης και τα οποία είναι τα εξής: 

1. Κατ’ ελάχιστον εναρµόνιση του µετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΠΕΥ µε τα ισχύοντα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Προσαρµογή του περί παροχής πιστώσεων νόµου (ν. 2843/2000) στις διατάξεις 

του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα στο ν. 3606/2007 για τις αγορές 

χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

Οι εν λόγω παρατηρήσεις µας πιστεύουµε ότι συµβάλλουν στη θωράκιση της αγοράς, 

ενισχύουν το έργο των ρυθµιστικών και εποπτικών αρχών και λειτουργούν προς 

όφελος του Έλληνα επενδυτή . 

Είµαστε βέβαιοι ότι θα τις λάβετε υπόψη σας καθώς µοιραζόµαστε τις ίδιες ανησυχίες 

για το µέλλον της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Με εκτίµηση, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ    ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΙΝΟΣ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΜΕΧΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ “ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ” 

 
I) Θέµατα που ρυθµίζονται στο Νοµοσχέδιο και χρήζουν βελτίωσης 

 
Α) Συγκρότηση ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρθρ. 10 του Νοµοσχεδίου) 

 

Αιτιολογία των αλλαγών, που προτείνονται 

Ο ΣΜΕΧΑ αντιλαµβάνεται την ανάγκη θωράκισης της ανεξαρτησίας της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία, έως σήµερα, διασφαλιζόταν από το γεγονός ότι στο ∆Σ της 

υπήρχαν πρόσωπα ορισθέντα µετά από διαβούλευση µε τους φορείς της αγοράς.  

Για την προτεινόµενη ρύθµιση έχουµε την άποψη ότι δεν διασφαλίζει την ανεξαρτησία 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Ας σηµειωθεί 

ότι η πλέον ανεξάρτητη αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος, συγκροτεί το Εποπτικό της 

Συµβούλιο µε εκπροσώπηση των φορέων. 

Εξάλλου, στις πλέον αναπτυγµένες αντίστοιχες εποπτικές αρχές (Αγγλία, Γαλλία, 

Γερµανία, Βέλγιο κ.λ.π.) δεν απαντάται συγκέντρωση, στα χέρια ενός οργάνου, εν 

προκειµένω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τόσων εξουσιών. ∆ιακρίνονται οι εξής 

αρµοδιότητες: κανονιστική αρµοδιότητα, αρµοδιότητα διενέργειας των ελέγχων, 

αρµοδιότητα επιβολής των κυρώσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της 

Γαλλίας, όπου η αρµοδιότητα διενέργειας των ελέγχων ανήκει στο ∆Σ και επιβολής 

των κυρώσεων σε άλλο όργανο, την Επιτροπή Κυρώσεων. Αλλά και στις λοιπές χώρες 

γίνεται προσπάθεια διαχωρισµού του οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο από το 

όργανο που επιβάλλει την κύρωση. Πράγµατι, στο επίπεδο των κυρώσεων, η 

συµµετοχή φορέων της αγοράς µπορεί να θεωρηθεί µη ορθή. Στο επίπεδο όµως των 

ελέγχων, η εµπειρία και η γνώση που έχουν τα πρόσωπα που υποδεικνύονται από 

τους φορείς, όµως, είναι, θεωρούµε, σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις ως 

άνω χώρες, για την άσκηση της κανονιστικής αρµοδιότητας, υπάρχουν ειδικά 
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συµβούλια ή επιτροπές, όπου συµµετέχουν οι φορείς. Αποκλεισµός των φορέων από 

την συµµετοχή στην άσκηση της κανονιστικής αρµοδιότητας σηµαίνει αναστολή της 

ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς. Ακόµη και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών αρχών 

(CESR, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) η συγκρότηση επιτροπών µε συµµετέχοντες από την 

αγορά (Consultative Panels) είναι πλέον ο κανόνας για κάθε νοµοθετικό – κανονιστικό 

µέτρο. 

Προς βελτίωση της προτεινόµενης ρύθµισης, ο ΣΜΕΧΑ υποβάλλει δύο εναλλακτικές 

προτάσεις (Πρόταση Α και Πρόταση Β) ως εξής: 

Σύµφωνα µε την Πρόταση Α: 
Προτείνουµε την συγκρότηση, ξεχωριστής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Επιτροπής 

Κυρώσεων, τα µέλη της οποίας, κατά τα πρότυπα των ισχυόντων σε άλλες 

ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (π.χ. της Γαλλικής AMF), θα διορίζει απευθείας ο 

Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µε πιθανή συµµετοχή και δικαστικών 

λειτουργών και η οποία θα είναι αποκλειστικά αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων. 

Στην περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

παραµένει µε την σηµερινή σύνθεσή του.  

Σύµφωνα µε την Πρόταση Β: 
Οι κυρωτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παραµένουν στο ∆ιοικητικό 

της Συµβούλιο, δηλαδή δεν δηµιουργείται ξεχωριστή Επιτροπή Κυρώσεων, στην 

περίπτωση όµως αυτή προβλέπεται απαγόρευση  εργασίας ή παροχής υπηρεσιών για 

τριετία µετά την λήξη της θητείας τους για τον Πρόεδρο και τους δύο Αντιπροέδρους 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για άλλες ανεξάρτητες 

αρχές, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και η Επιτροπή 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, οι οποίες επίσης σωρεύουν τον ελεγκτικές και 

κυρωτικές αρµοδιότητες. Ταυτόχρονα συγκροτείται Επιτροπή Φορέων της Αγοράς µε 

συµµετοχή φορέων της αγοράς και ρόλο γνωµοδοτικό προς το ∆Σ της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για ζητήµατα κανονιστικά. Τέλος, δεδοµένου ότι το Χρηµατιστήριο 

Αθηνών είναι εποπτευόµενος οργανισµός, είναι δηλαδή µία οργανωµένη αγορά, από 

πολλές που θα µπορούσαν, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, να οργανωθούν και να 

λειτουργούν στην Ελλάδα, η συµµετοχή του στο ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα 

πρέπει, για τους ίδιους λόγους µε τους λοιπούς φορείς και στα πλαίσια της ίσης 

µεταχείρισης, να αποκλειστεί. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ Α 
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Προτείνουµε την αναδιατύπωση του αρθρ. 10 του Νοµοσχεδίου ως εξής:       

«Άρθρο 101 

1. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 77 του ν. 1969/1991 αντικαθίστανται, 

προστίθενται δε παράγραφοι 19 έως 21 ως εξής:  

«1. Οι κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ασκούνται από τα εξής όργανα: το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή 
και την Επιτροπή Κυρώσεων.  

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους συντάσσεται µε την ίδια 
διαδικασία νέος κατάλογος για την πλήρωση της θέσεως. Στην περίπτωση αυτή 
ως χρόνος θητείας ορίζεται το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που κατείχε την 
κενωθείσα θέση. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παραταθεί µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για περίοδο µέχρι τριών µηνών 

µετά την λήξη της µέχρι του διορισµού του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

19. Η Επιτροπή Κυρώσεων αποτελείται από πέντε µέλη τα οποία διορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπου ορίζεται και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κυρώσεων. Μέλος ή Πρόεδρος της Επιτροπής 
Κυρώσεων µπορεί να οριστεί και συνταξιούχος ή εν ενεργεία διοικητικός 
δικαστής. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους της Επιτροπής 
Κυρώσεων διορίζεται αντικαταστάτης του µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, στην περίπτωση δε αυτή ως χρόνος θητείας του 
αντικαταστάτη ορίζεται το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος µέλους. 
Για την λήξη της θητείας και την ανάκληση του διορισµού µέλους της Επιτροπής 
αυτής εφαρµόζονται αναλογικά τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 και 
στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου και οι σχετικές αρµοδιότητες ανήκουν στον 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
20. Η Επιτροπή Κυρώσεων συγκαλείται από τον Πρόεδρό της µετά από 
παραποµπή θεµάτων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συνεδριάζει δε τουλάχιστον 
άπαξ µηνιαίως. Η ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής Κυρώσεων διαµορφώνεται 
από τον Πρόεδρό της, τίθενται δε υποχρεωτικά σε αυτήν και εξετάζονται όλα τα 
θέµατα που έχουν παραπεµφθεί στην Επιτροπή Κυρώσεων προς εξέταση από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
21. Στα µέλη της Επιτροπής Κυρώσεων εφαρµόζονται οι παρ. 12 έως 18 του 
παρόντος άρθρου και η παρ. 3 του αρθρ. 3 του Ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α’ 168), όπως 
ισχύει. Η ιδιότητα του µέλους της Επιτροπής Κυρώσεων είναι ασυµβίβαστη µε 
αυτήν του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» 

                                                 
1 Με έντονη γραφή (bold) είναι οι αλλαγές εν σχέσει µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο 
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2. Η παρ. 2 του αρθρ. 77 Ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Οι κατά νόµο ελεγκτικές, κανονιστικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις (α) έως (δ), 
και (στ) έως (ιβ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή σε άλλες διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ασκούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι κυρωτικές 
αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές ορίζονται στην 
περίπτωση (ε) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή σε άλλες διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ασκούνται από την Επιτροπή Κυρώσεων, στην οποία το 
θέµα παραπέµπεται µε σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Το Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα 

τουλάχιστον µέλη.»  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ Β 
 
Προτείνουµε την αναδιατύπωση του αρθρ. 10 του Νοµοσχεδίου ως εξής:       

 

«Άρθρο 102 

1. Οι παράγραφοι 1 έως 3, 7, 9 και 14 του άρθρου 77 του ν. 1969/1991 

αντικαθίστανται, προστίθενται δε παράγραφοι 19 και 20 ως εξής:  

«1. Οι κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ασκούνται από τα εξής όργανα: το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, 
την Επιτροπή Φορέων της Αγοράς.  

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι επταµελές, 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α΄ και Β΄) και πέντε µέλη και 

διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

3. Για το διορισµό του Προέδρου εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του 

Άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής. Ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

διορίζεται από κατάλογο τριών υποψηφίων, που συντάσσεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος.»  

7. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους διορίζεται αντικαταστάτης του µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Στην περίπτωση αυτήν ως 

χρόνος θητείας ορίζεται το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που κατείχε την 

                                                 
2 Με έντονη γραφή (bold) είναι οι αλλαγές εν σχέσει µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο 
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κενωθείσα θέση. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παραταθεί µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για περίοδο µέχρι τριών µηνών 

µετά τη λήξη της µέχρι του διορισµού του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται δύο φορές το µήνα από τον Πρόεδρο και 

συνεδριάζει, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα τουλάχιστον µέλη. Οι 

αποφάσεις αυτού λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.» 

14. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους και κατά τα τρία επόµενα έτη από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, 
να συµµετέχουν στην ίδρυση, ή στο µετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο 

επιχειρήσεως που τελεί υπό τον κατά νόµο έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  ως 
και να παρέχουν έµµισθη, ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, υπηρεσία σε τέτοια 
επιχείρηση. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου 
επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, πρόστιµο ίσο µε το 
δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το πρόσωπο αυτό κατά τη 
διάρκεια της θητείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως δε πειθαρχικής 

ή ποινικής του ευθύνης, ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος του ∆.Σ. της 

Επιτροπής.» 

19. Η Επιτροπή Φορέων της Αγοράς αποτελείται από έναν εκ των 
Αντιπροέδρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως πρόεδρο, και έξι (6) µέλη, τα 
οποία ορίζονται από το ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για θητεία πέντε 
ετών, κατόπιν υπόδειξης ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού µέλους από 
το Χρηµατιστήριο Αθηνών, τον Σύλλογο Μελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
την Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών, την Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζιών και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Αθηνών. Οι ως άνω φορείς οφείλουν εντός µηνός, αφότου λάβουν το σχετικό 
έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να υποδείξουν το τακτικό και το 
αναπληρωµατικό µέλος τους. Σε περίπτωση µη τηρήσεως της προθεσµίας, η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί το Υπουργείο Οικονοµίας, το οποίο 
υποχρεούται πλέον να προβεί το ίδιο σε ορισµό των µελών της Επιτροπής 
Φορέων. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους της Επιτροπής 
Φορέων ακολουθείται η ίδια διαδικασία της παρούσης παραγράφου για την 
πλήρωση της θέσης, στην περίπτωση δε αυτή ως χρόνος θητείας ορίζεται το 
υπόλοιπο της θητείας του µέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση. Για την λήξη 
της θητείας και την ανάκληση του διορισµού µέλους της Επιτροπής αυτής 
εφαρµόζονται αναλογικά τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 και στην 
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παρ. 8 του παρόντος άρθρου και οι σχετικές αρµοδιότητες ανήκουν στο ∆Σ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
20. Η Επιτροπή Φορέων της Αγοράς γνωµοδοτεί προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την από αυτό άσκηση των κανονιστικών και 
γνωµοδοτικών του αρµοδιοτήτων, δύναται δε να προτείνει η ίδια προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο την λήψη κανονιστικών ή την εισήγηση νοµοθετικών 
µέτρων για την ρύθµιση θεµάτων της κεφαλαιαγοράς.»  
2. Στην παρ. 2 του αρθρ. 78 Ν. 1969/91 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 
«Για την λήψη απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων (α), (γ), (ζ) και 
(ια) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως και για κάθε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, που προβλέπεται από διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας και 
αφορά σε άσκηση κανονιστικής ή γνωµοδοτικής προς τον Υπουργό Οικονοµίας 
και Οικονοµικών αρµοδιότητας, απαιτείται προηγούµενη γνώµη της Επιτροπής 
Φορέων της Αγοράς.» 
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Το Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα 

τουλάχιστον µέλη.»  
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Β) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (αρθρ. 11 του Νοµοσχεδίου) 

 

Αιτιολογία των αλλαγών, που προτείνονται 

Ο ΣΜΕΧΑ στηρίζει την ανάγκη αλλαγής του τρόπου υπολογισµού και καταβολής των 

εισφορών στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, καθώς θεωρεί ότι η υφιστάµενη µέθοδος 

εµφανίζει συγκεκριµένα µειονεκτήµατα και ειδικότερα είναι δύσκαµπτη και δεν 

αντανακλά τον πραγµατικό κίνδυνο. 

Ο ΣΜΕΧΑ θεωρεί ότι η εν θέµατι πρόταση αναθεώρησης αποτελεί µία καλή βάση 

συζητήσεως, κατ’ ελάχιστον όµως θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι το σχέδιο νόµου, 

ώστε να ρυθµίζονται τα ακόλουθα: 

- Ως προς την τακτική εισφορά: Πράγµατι, η παραποµπή του ζητήµατος για ρύθµιση µε 

κανονιστική απόφαση παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για την ρύθµιση των 

τεχνικών ζητηµάτων του τύπου που θα επιλεγεί. Πλην όµως, κατά τον υπολογισµό της 

εισφοράς αυτής, υφίστανται και ζητήµατα στρατηγικής, τα οποία θα πρέπει να 

αποτελέσουν απευθείας αντικείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης, γεγονός που θα 

συµβάλει και στο ορισµένο και ειδικό της χορηγηθείσας εξουσιοδότησης. Τα ζητήµατα 

αυτά είναι οι παράµετροι επί των οποίων θα πρέπει η συζήτηση για την αναδόµηση 

του Συνεγγυητικού να διεξαχθεί, συζήτηση κατά την οποία ο ΣΜΕΧΑ θα συµµετάσχει 

ενεργά. Ας σηµειωθεί ότι απλή µεταφορά των για το ΤΕΚΕ ισχυόντων δεν προκρίνεται 

ως η βέλτιστη λύση και αυτό γιατί, τόσο η φύση, όσο και ο τρόπος της συνήθως από 

τις τράπεζες παρεχόµενης υπηρεσίας διαφέρει από ότι για τις ΕΠΕΥ. Ειδικότερα οι 

τράπεζες παρέχουν συνήθως θεµατοφυλακή έναντι άλλων επενδυτικών υπηρεσιών, οι 

δε τίτλοι επί των οποίων παρέχουν την υπηρεσία αυτή είναι κατά τεκµήριο 

καταχωρηµένοι σε συστήµατα έµµεσης κατοχής (omnibus) και όχι σε συστήµατα 

τελικού επενδυτή. 

- Ως προς τις παραµέτρους του υπολογισµού της τακτικής εισφοράς: Η συζήτηση θα 

πρέπει να κινηθεί στους εξής άξονες: α) αφενός στην παραδοχή ότι ο κίνδυνος κατά 

την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να σταθµίζεται 

ανάλογα µε την παρεχόµενη από την ΕΠΕΥ υπηρεσία και β) αφετέρου στην παραδοχή 

ότι, εφόσον οι τίτλοι καταγράφονται στο επίπεδο του τελικού πελάτη (end investor 

system), τότε ο κίνδυνος της θεµατοφυλακής, η οποία πράγµατι θα πρέπει να 

σταθµίζεται ως η πλέον κινδυνώδης για τον υπολογισµό της τακτικής εισφοράς 

υπηρεσία, µειούται σηµαντικά. Οι παράµετροι αυτοί υπολογισµού της τακτικής 

εισφοράς θα πρέπει να καθορισθούν µετά από ευρεία διαβούλευση µε την αγορά και 

να προσδιορίζονται απευθείας στην νοµοθετική ρύθµιση, χωρίς βέβαια να στερείται ο 
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κανονιστικός νοµοθέτης από την δυνατότητά του για έκδοση απόφασης προκειµένου 

για την ρύθµιση τεχνικών θεµάτων. 

- Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα για την επιµέτρηση του κινδύνου µε ορθή 

κατανοµή του, όταν οι τίτλοι καταχωρούνται σε λογαριασµό συλλογικής καταχώρισης.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Προτείνουµε την αναδιατύπωση του αρθρ. 11 του Νοµοσχεδίου ως προς την παρ. 3 

του αναθεωρούµενου αρθρ. 71 Ν. 2533/97 ως εξής:       

 

«Άρθρο 113 

Το αρθρ. 71 του ν. 2533/97 αντικαθίσταται ως ακολούθως 

 

«Άρθρο 71 

Κεφάλαιο του Συνεγγυητικού 

………………………………................................................. 

3. Η τακτική εισφορά καταβάλλεται κάθε χρόνο (α) από ΑΕΠΕΥ και ΑΕ∆ΑΚ και (β) 

εφόσον συµµετέχουν στο Συνεγγυητικό, από ΕΠΕΥ, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε 

τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτος και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόµενες 

υπηρεσίες µέσω υποκαταστήµατος, και από ΕΠΕΥ ή εταιρίες διαχείρισης, των οποίων 

η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν στην 

Ελλάδα καλυπτόµενες υπηρεσίες µέσω υποκαταστήµατος. 

Το ύψος της τακτικής εισφοράς υπολογίζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Συνεγγυητικού η οποία εκδίδεται εντός του µηνός Μαρτίου. Τα 

κριτήρια προσδιορισµού του τρόπου υπολογισµού και επιµερισµού της ετήσιας 

τακτικής εισφοράς, καθώς και, εν γένει, του ύψους αυτής, καθορίζονται µε απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της 

Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την απόφαση αυτή 

µπορεί επίσης να ρυθµίζεται οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέµα ή τεχνική λεπτοµέρεια ως 

προς τον προσδιορισµό και επιµερισµό της ετήσιας τακτικής εισφοράς. Κριτήρια 

προσδιορισµού της ετήσιας τακτικής εισφοράς αποτελούν, ιδίως, το είδος των 
καλυπτόµενων επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών µε στάθµιση του 
κινδύνου καθεµίας από αυτές τις υπηρεσίες, ο αριθµός των επενδυτών-πελατών 

κάθε συµµετέχοντος στο Συνεγγυητικό Μέλους ανά καλυπτόµενη επενδυτική ή 

                                                 
3 Με έντονη γραφή (bold) είναι οι αλλαγές εν σχέσει µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο 
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παρεπόµενη υπηρεσία, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

κατέχει το Μέλος του Συνεγγυητικού κατά το αµέσως προηγούµενο έτος στις 

καθορισθησόµενες ηµεροµηνίες αναφοράς για λογαριασµό των επενδυτών-πελατών 

του στο πλαίσιο παροχής καλυπτόµενων επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών 

και ο τρόπος της κατοχής των ως άνω περιουσιακών στοιχείων µε στάθµιση 
µικρότερου κινδύνου για τις περιπτώσεις κατοχής στοιχείων απευθείας στο 
επίπεδο του τελικού δικαιούχου µέσω κεντρικού συστήµατος καταχώρισης 
αντίστοιχου του προβλεπόµενου στο αρθρ. 1 έως 7 του παρόντος νόµου και 39 
επ. Ν. 2396/96  και άλλα, που δύναται να καθορίσει η απόφαση.. Για τις 
περιπτώσεις της κατοχής τίτλων µέσω λογαριασµών συλλογικής καταχώρισης 
συνυπολογίζεται για τον προσδιορισµό του κινδύνου ο αριθµός των πελατών 
επί των οποίων υπολογίζεται το ελάχιστο όριο κάλυψης και η τυχόν ύπαρξη 
κάλυψης των πελατών αυτών από άλλες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας.  
Ως συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών, λαµβάνεται ο µέσος όρος της 

τρέχουσας αξίας των κεφαλαίων και των χρηµατοπιστωτικών µέσων που κατείχε το 

Μέλος κατά τις ηµεροµηνίες αναφοράς του προηγουµένου έτους, ασχέτως εάν οι 

πελάτες παραµένουν πελάτες του Μέλους κατά το χρόνο υπολογισµού της τακτικής 

εισφοράς. Εφόσον η αξία του µέσου όρου των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το 

Μέλος για λογαριασµό ενός πελάτη υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.000), 

ως αξία των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη αυτού λαµβάνεται το ποσό των 

τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000). Κάθε Μέλος υποβάλλει στο Συνεγγυητικό µέχρι το 

τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους συγκεντρωτική κατάσταση µε τα περιουσιακά στοιχεία 

πελατών που είχε στην κατοχή του κατά τις ηµεροµηνίες αναφοράς.» 

…………………………………………………………………………………………… 
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Γ) Ειδική Εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ (αρθρ. 13 παρ. 4 του Νοµοσχεδίου) 

 

Αιτιολογία των αλλαγών, που προτείνονται 

Η ρύθµιση του άρθρου 13 παρ. 4 του Νοµοσχεδίου αναφέρεται στο πέρας της 

δραστηριότητας του Επόπτη και του Εκκαθαριστή κατ’ απόκλιση των οριζόµενων στην 

παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3606/2007. Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν οι 

προβλεπόµενες στο συγκεκριµένο άρθρο προϋποθέσεις, και όσο διαρκούν αυτές, 

συνεχίζεται η εκκαθάριση από τους ήδη διορισθέντες Επόπτη και Εκκαθαριστή. Η 

ρύθµιση αυτή δηµιουργεί µια χρονοβόρο διαδικασία εκκαθάρισης αναιρώντας 

ουσιαστικά τους χρονικούς περιορισµούς που θέτει το άρθρο 22 ν. 3606/2007. Αυτό 

επιφέρει συνέπειες σε βάρος τόσο της ίδιας της υπό εκκαθάριση εταιρείας όσο και των 

µετόχων αυτής, ενώ πιθανόν επηρεάζονται και οι υποχρεώσεις του Συνεγγυητικού.  

Πράγµατι, η συνέχιση της δραστηριοποίησης του ήδη διορισθέντα Επόπτη και 

Εκκαθαριστή βλάπτει πολλαπλά τα συµφέροντα της υπό εκκαθάριση εταιρείας και των 

µετόχων αυτής καθώς δηµιουργεί σηµαντικές δαπάνες οι οποίες πολαπλασιάζονται 

ενόψει του ακαθόριστου χρόνου λήξης της εκκαθάρισης. Το τελευταίο ανάγεται στο 

γεγονός ότι οι προϋποθέσεις παράτασης της δραστηριότητας του ήδη διορισθέντος 

Επόπτη και Εκκαθαριστή είναι αόριστα και ακατανόητα διατυπωµένες (δεν είναι ιδίως 

σαφές αν οι προϋποθέσεις διατυπώνονται συµπλεκτικά ή εναλλακτικά, που 

αναφέρονται και τι συνδέουν οι σύνδεσµοι: «και, η», ενώ το περιεχόµενο της παρ. 11 

της ρύθµισης δεν είναι αντιληπτό). Περαιτέρω, πρόκειται για περιπτώσεις µε 

ακαθόριστη ηµεροµηνία λήξης, ενώ σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η επίµαχη 

ρύθµιση αναφέρεται σε εκκρεµείς απαιτήσεις, χωρίς να καθορίζει σε τι ακριβώς 

αναφέρονται οι απαιτήσεις αυτές, από ποια αιτία προέρχονται και αν έχουν ήδη 

γεννηθεί.  

Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην επίµαχη 

ρύθµιση, ιδίως µε βάση την αρχή της αναλογικότητας, ουδόλως δικαιολογούν συνέχιση 

της δραστηριότητας των ήδη διορισθέντων Επόπτη και Εκκαθαριστή. Ιδίως, δεν 

µπορεί να γίνει αντιληπτό γιατί η άσκηση και µόνον ποινικής δίωξης κατά των µελών 

του ∆Σ της υπό εκκαθάριση εταιρείας ή των µετόχων αυτής συνδέεται µε την συνέχιση 

της δραστηριότητας του Επόπτη και του Εκκαθαριστή. Πολύ δε περισσότερο δεν 

γίνεται αντιληπτό γιατί η παραποµπή µετόχων για οποιοδήποτε αδίκηµα συνδεόµενο 

µε τη  λειτουργία της εταιρείας δικαιολογεί τη συνέχεια της εν λόγω εκκαθάρισης. Υπό 

αυτό το πρίσµα η συνέχιση της δραστηριότητας του Επόπτη και του Εκκαθαριστή 

δηµιουργεί και ζητήµατα συµβατότητας της ρύθµισης τόσο µε τις συνταγµατικές 

διατάξεις περί προστασίας της ιδιοκτησίας και της οικονοµικής ελευθερίας όσο και τις 
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διατάξεις του Πρώτου πρωτοκόλλου ΕΣ∆Α. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η 

διαγραφή των επίµαχων ρυθµίσεων.       

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Προτείνουµε να απαλειφθεί από το Νοµοσχέδιο το αρθρ. 13 παρ. 4.  
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ΙΙ) Θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στο Νοµοσχέδιο, χρήζουν όµως άµεσης 

νοµοθετικής ρύθµισης 
 

Α) Μετοχικό Κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ – Εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο 

 

Αιτιολογία των αλλαγών, που προτείνονται 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 2006/49 άρθρα 5-9 

που αφορούν στο αρχικό κεφάλαιο, οι ΕΠΕΥ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

Κατηγορία Υπηρεσίες που παρέχονται Απαιτείται να µην 

προβαίνουν σε 

Αρχικό  

κεφάλαιο 

1η 1. Λήψη και διαβίβαση 

εντολών πελατών 

2. εκτέλεση εντολών 

πελατών  

3. διαχείριση ατοµικών 

χαρτοφυλακίων 

επενδύσεων 

εφόσον η εταιρία δεν κατέχει 

ρευστά ή τίτλους πελατών 

1. αγοραπωλησίες 

για ίδιο λογαριασµό 

2. αναδοχή εκδόσεως 

µε δέσµευση 

ανάληψης 

50.000 € 

2η 1. Λήψη και διαβίβαση 

εντολών πελατών 

2. εκτέλεση εντολών 

πελατών  

3. διαχείριση ατοµικών 

χαρτοφυλακίων 

επενδύσεων 

αλλά η εταιρία κατέχει 

ρευστά ή τίτλους πελατών 

1. αγοραπωλησίες 

για ίδιο λογαριασµό 

2. αναδοχή εκδόσεως 

µε δέσµευση 

ανάληψης 

125.000 € 

3η Όλες οι άλλες (πλήρεις 

υπηρεσίες) 

 730.000 € 

 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η οδηγία αυτή, εφαρµόζεται σε όλη την 

Ευρώπη (κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ). Οι κοινοτικές ΕΠΕΥ που 

θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα κάνοντας χρήση του διαβατηρίου, 
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συµπεριλαµβανοµένων και των κυπριακών ΕΠΕΥ που ήδη δραστηριοποιούνται θα 

έχουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ελληνικών (αποδοτική χρήση 

µικρότερου ύψους κεφαλαίων), εκτοπίζοντάς τις τελικά από την αγορά. ∆εν 

αναφέρονται τα φορολογικά και ασφαλιστικά που είναι δυσµενέστερα από τις 

κυπριακές ΑΧΕΠΕΥ ενώ λειτουργούµε στην ίδια αγορά.  

Για παράδειγµα, στην Γαλλία το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται ανέρχεται σε 150.000 

και 1,9 εκ. € (για τις κατηγορίες 2 και 3), και αν δεν κατέχονται ρευστά ή τίτλοι πελατών 

µειώνονται σε 50.000€ και 1,1 εκ. € αντίστοιχα στην κάθε κατηγορία. Για την υπηρεσία 

της θεµατοφυλακής και τήρησης λογαριασµών το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3,8 

εκ. €. 

Στην Αγγλία τηρείται η κατηγοριοποίηση και τα ύψη της βασικής κεφαλαιακής 

απαίτησης που περιγράφονται στην ως άνω οδηγία.  

Ειδικότερα όµως για την περίπτωση της Κύπρου, οι ΕΠΕΥ των οποίων 

δραστηριοποιούνται και παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες  µέσω της ενιαίας 

πλατφόρµας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται 

ανέρχεται σε 200.000 € (για την κατηγορία 2) και 1.000.000 € (για την κατηγορία 3). 

Ο καθορισµός στο άρθρο 10 του ν. 3606/2007 του µετοχικού κεφαλαίου σε 

πολλαπλάσια υψηλότερα από την Ευρώπη γενικότερα και από την Κύπρο ειδικότερα 

επίπεδα, δηµιουργεί άνισους όρους ανταγωνισµού  στα πλαίσια, όχι µόνο της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και της ενιαίας πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών – 

Χρηµατιστηρίου Κύπρου, που ήδη λειτουργεί και αποτελεί πλέον την εθνική µας αγορά 

κινητών αξιών. 

Για τον λόγο αυτό και δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας, ο ΣΜΕΧΑ προτείνει, προς 

ελάχιστη εναρµόνισή µας µε τα ισχύοντα στον ευρωπαϊκό χώρο, στο ευρωπαϊκό 

δίκαιο, στην ευρύτερη (ευρωπαϊκή) αλλά και στην ειδικότερη (Ελλάδα – Κύπρος) ενιαία 

αγορά, το µετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών ΕΠΕΥ να καθορισθεί στα 750.000 Ευρώ, 

δηλαδή έστω σε ποσό κατά 5 φορές µεγαλύτερο από το απαιτούµενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 3,5 φορές µεγαλύτερο από το απαιτούµενο στην Κύπρο, 

έναντι του σηµερινού, που είναι 10 φορές µεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό και 7 φορές 

µεγαλύτερο από το απαιτούµενο στην Κύπρο.     

 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Θεωρούµε απολύτως αναγκαία και άµεση την τροποποίηση της παρ. 1 του αρθρ. 10 

του ν. 3606/07 ως εξής: 
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Άρθρο  
«Η παρ. 1 του αρθρ. 10 του ν. 3606/07 αντικαθίσταται ως εξής:  
 «Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε επτακόσιες πενήντα  
(750.000) χιλιάδες ευρώ.» 
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Β) Προσαρµογή του περί παροχής πιστώσεων νόµου (Ν. 2843/00) στις διατάξεις 

του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα στο Ν. 3606/07  

 

Αιτιολογία των αλλαγών, που προτείνονται 

Ο Ν. 3606/07, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/39/ΕΚ 

για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MIFID) καθορίζει µία σειρά οργανωτικών 

προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται όταν µία ΑΕΠΕΥ προβαίνει σε 

παροχή πιστώσεων προς τους πελάτες της. Παράλληλα, µε το ν. 3606/07 η παροχή 

πιστώσεων για την αγορά κάθε χρηµατοπιστωτικού µέσου αποτελεί εργασία 

επιτρεπόµενη, η οποία δύναται να παρέχεται από όλους τους ανταγωνιστές των 

ελληνικών χρηµατιστηριακών εταιρειών (ελληνικές Τράπεζες, ελληνικές και κοινοτικές 

ΑΕΠΕΥ), όχι µόνο στην κοινοτική αγορά αλλά και σε Έλληνες επενδυτές µέσω της 

διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.  

 

Ο Ν. 2843/00, νόµος που έχει εκδοθεί προ οκταετίας, όταν µοναδικά προϊόντα 

προσβάσιµα από τον Έλληνα επενδυτή ήταν οι εισηγµένες στο ΧΑ µετοχές, θέτει 

προϋποθέσεις, ποσοτικές και άλλες, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν ειδικά οι 

ελληνικές χρηµατιστηριακές εταιρείες και όχι λοιποί πάροχοι επενδυτκών υπηρεσιών 

(π.χ. Τράπεζες), όταν παρέχουν πίστωση στον πελάτη τους για την αγορά µετοχών 

στο ΧΑ. Κατά την έκδοσή του ο νόµος αυτός εξυπηρετούσε ορισµένους θεµιτούς 

σκοπούς, όπως η πειθαρχία των ΑΕΠΕΥ κατά την παροχή πιστώσεων, η προστασία 

των καταναλωτών από την αλόγιστη λήψη πιστώσεων και, κυρίως, η προστασία της 

αγοράς από τον λεγόµενο «αέρα», δηλαδή την εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος 

χωρίς αντίστοιχη κάλυψη κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΜΕΧΑ αντιλαµβάνεται 

γιατί µπορεί να µην προκρίνεται η άµεση συνολική κατάργηση του νόµου αυτού.  

 

Αυτό όµως δεν ισχύει ειδικότερα για τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του αρθρ. 2 του ως 

άνω ν. 2843/00 , οι οποίες προβλέπουν ότι «επιτρέπεται η παροχή πίστωσης, µε την 

επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα πιστωτικά ιδρύµατα, από µέλος του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών προς πελάτη του για την εξόφληση του τιµήµατος 

χρηµατιστηριακής αγοράς µετοχών. . .», και ότι «απαγορεύεται η παροχή από τα µέλη 

κάθε άλλης πίστωσης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για σκοπό άλλο 

από τον οριζόµενο στην παράγραφο 1». Η διατήρηση των διατάξεων αυτών, δεν 

αποσκοπεί στην προστασία της αγοράς µετοχών µε πίστωση στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών, αλλά στον αποκλεισµό ειδικά των ελληνικών χρηµατιστηριακών εταιρειών – 

µελών του ΧΑ από την παροχή κάθε άλλης πίστωσης αφορώσας κάποιο άλλο 
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χρηµατοπιστωτικό µέσο. Ο αποκλεισµός αυτός, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τις 

ελληνικές χρηµατιστηριακές εταιρείες – µέλη του ΧΑ, όχι µόνο αντίκειται στην 

παρεχόµενη από το κοινοτικό δίκαιο ελευθερία για την παροχή υπηρεσιών πίστωσης 

προς απόκτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων, αλλά και οδηγεί σε νόθευση του 

ανταγωνισµού στην συγκεκριµένη αγορά πιστώσεων. 

 

Η µη κατάργηση των ως άνω διατάξεων επιτυγχάνει αποκλειστικά την θέση των 

ελληνικών ΑΕΠΕΥ σε ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση έναντι του ελληνικών Τραπεζών 

και των ελληνικών και διεθνών Τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών (ΕΠΕΥ) στους 

οποίους δεν εφαρµόζεται ο νόµος και οι οποίοι µπορούν να προβαίνουν, και 

προβαίνουν, σε παροχή πιστώσεων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Ν. 3606/07 

(MIFID) για όλους τους πελάτες τους. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Προτείνουµε την συµπερίληψη στο Νοµοσχέδιο διάταξης µε το εξής περιεχόµενο: 

«Άρθρο4 

Το αρθρ. 2 του ν. 2843/00 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2 

Πεδίο Εφαρµογής 
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ρύθµιση θεµάτων παροχής 

πιστώσεων για αγορά µετοχών εισηγµένων προς διαπραγµάτευση στις 
οργανωµένες αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). 

2. Ο παρών νόµος αφορά τις Ανώνυµες Επιχειρήσεις Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), όπως αυτές ορίζονται στο αρθρ. 2 
παρ. 2 του ν. 3606/07, όπως ισχύει, εφόσον είναι µέλη οργανωµένης 
αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

3. Παροχή πιστώσεων για απόκτηση άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, 
πλην των εισηγµένων στην οργανωµένη αγορά του ΧΑ µετοχών, 
επιτρέπεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3606/07 και στις 
εκτελεστικές αυτού κανονιστικές αποφάσεις. Με απόφασή της η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθορίζει κάθε ειδικό θέµα και 
αναγκαία λεπτοµέρεια, που αφορά στις οργανωτικές προϋποθέσεις, την 
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή πιστώσεων 

                                                 
4 Με έντονη γραφή (bold) είναι οι αλλαγές εν σχέσει µε την ήδη ισχύουσα διάταξη 
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από ΑΕΠΕΥ επί άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων πλην των 
εισηγµένων στο ΧΑ µετοχών. 

4. Τα µέλη µπορούν να ορίζουν για την παροχή πιστώσεων όρους 

αυστηρότερους από τους όρους των άρθρων 2 έως και 6 του παρόντος 
νόµου. 

5. Η εκ µέρους των µελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών παράβαση των διατάξεων 

των άρθρων 1 έως και 5, καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που 

εκδίδονται κατ` εφαρµογή τους, τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 76 παρ. 10 του v. 1969/1991, µη αποκλειοµένης της επιβολής τυχόν 

άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

6. Τράπεζες που παρέχουν δάνεια ή πιστώσεις προς µέλη του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών υποχρεούνται να πράττουν τούτο, χωρίς διακρίσεις ή κατάχρηση της 

ειδικής σχέσης µε θυγατρικές ΑΕΠΕΥ αυτών.» 

 


