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(I) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Περί το 1950 υπήρξε ένας έντονος προβληματισμός στους διεθνείς 

οικονομικούς κύκλους σχετικά με την ανάγκη επενδυτικών λύσεων. Ήταν 

εμφανές από τη Διεθνή αρθρογραφία ότι υπήρχε ένα κενό στην κάλυψη 

των αναγκών του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Οι Οργανισμοί 

Συλλογικών Επενδύσεων, οι λεγόμενοι Ο.Σ.Ε.Κ.Α., που εδώ θα 

εξεταστούν εκτενέστερα, θεωρήθηκαν ως η επιθυμητή λύση που θα έδινε 

πληθώρα επιλογών σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε 

επενδυτή, και θα παρείχε ταυτόχρονα επαγγελματική διαχείριση για το 

σύνολο. Ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. στην Ελληνική πραγματικότητα θεωρούνται τα 

Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου. Η φιλοσοφία της δημιουργίας των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. βασίστηκε 

στην έννοια της επαγγελματικής διαχείρισης για όλους, ανεξαρτήτως 

μεγέθους οικονομικών διαθεσίμων. Υπήρξαν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. επομένως 

όλα τα χρόνια απ’ τη δημιουργία τους μια επενδυτική λύση που κάλυπτε 

από διαθέσιμα μεγάλων εταιρειών, μέχρι τις ανάγκες του μικροκαταθέτη. 

Αυτή είναι και η βασική αρχή που έκανε τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις 

Εταιρείες Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου δημοφιλή και εύχρηστα προϊόντα.
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(II) ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.1 ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα αμοιβαία κεφάλαια, όπως τα ξέρουμε σήμερα, άρχισαν στις Ηνωμένες 

Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του '20. Το 1924, το Καταπίστευμα 

Επενδυτών της Μασαχουσέτης και το Καταπίστευμα Εθνικών Οδών 

δημιουργήθηκαν. Αυτά ήταν και τα πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Όπως τα σημερινά αμοιβαία κεφάλαια, αυτά τα καταπιστεύματα 

έδιναν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν τις μετοχές ενός 

επαγγελματικά διοικούμενου χαρτοφυλακίου που αποτελέστηκε από ένα ευρύ 

φάσμα επιλεγμένων μετοχών. Αυτό το προϊόν δεν ήταν αμέσως δημοφιλές 

στους ιδιώτες επενδυτές. Εκείνη την περίοδο, οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν να 

έχουν στην κατοχή τους μεμονωμένες μετοχές και όχι μερίδιο κοινωνίας 

μετοχών. Μέχρι το 1929, υπήρξαν 19 αμοιβαία κεφάλαια με ενεργητικό 

περίπου $140 εκατομμυρίων.

Μετά από τη συντριβή της αγοράς το 1929 και τη μεγάλη οικονομική κρίση, οι 

ιδιώτες επενδυτές απέφυγαν όλους τους τύπους τίτλων, 

συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στις αρχές του 1933, 

το Κογκρέσσο και η πρόσφατα δημιουργημένη Επιτροπή Συναλλαγών και 

Τίτλων (8ΕΟ)-ανάλογη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέπτυξαν και
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εφάρμοσαν μια σειρά πράξεων με σκοπό να μεταρρυθμίσουν τη βιομηχανία 

τίτλων. Αυτοί οι νέοι νόμοι επιδίωξαν επίσης να προστατεύσουν τους 

επενδυτές από τις ψευδείς και επεμβατικές πρακτικές που εισχώρησαν στην 

αγορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '20.

Ο Νόμος που ονομάστηκε «Η Δράση των Επενδυτικών Εταιρειών του 1940», 

ταξινόμησε και ρύθμισε τους διάφορους τύπους επενδυτικών οχημάτων. 

Καθόρισε τρεις τύπους εταιρειών επενδύσεων, καθώς και τους λεπτομερείς 

κανόνες που διέπουν τη δημιουργία, το μάρκετινγκ και τη λειτουργία αυτών 

των οντοτήτων και των προϊόντων τους. Τα αμοιβαία κεφάλαια 

χαρακτηρίστηκαν ως ένας τύπος διοικητικής επιχείρησης. Το χρόνο που 

δραστηριοποιήθηκε αυτή η νομοθεσία υπήρχαν μόνο 68 αμοιβαία κεφάλαιο 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι το 1940, το συνολικό ενεργητικό των 68 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων άγγιζε συνολικά κάτι λιγότερο από $500 εκατομμύρια. 

Από τη συντριβή του 1929 και μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμο, οι 

περισσότεροι Αμερικανοί, δεν επένδυαν στα χρηματιστήρια. Οι Αμερικάνικες 

Αγορές Τίτλων ήταν ουσιαστικά καταρρέουσες. Αναγνωρίζοντας ότι να 

φέρουν τους επενδυτές πίσω στις αγορές ήταν ουσιαστικό για την επιβίωση 

των αγορών, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και οι εταιρίες μέλη 

του άρχισαν το Μηνιαίο Σχέδιο Επένδυσης (ΜΙΡ) τον Ιανουάριο του 1954. Η 

εκστρατεία αυτή είχε δύο σκοπούς: (1) να εκπαιδεύσει τους ενδεχόμενους 

επενδυτές για τα βασικά οφέλη της αγοράς μετοχών και ομολόγων, και (2) να 

τους προσφέρει μια ευκαιρία να επενδύσουν σε μετοχές του NYSE, με μικρά 

ποσά που άγγιζαν μόλις τα 40 $ μηνιαίως. Ένας συμμετέχων θα μπορούσε να

7
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αγοράσει μικρό αριθμό μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και κλασματικών 

μετοχών.

Το μηνιαίο σχέδιο επένδυσης έδωσε στους μικρούς επενδυτές την 

εμπράγματη εμπειρία με τρεις σημαντικές επενδυτικές παραμέτρους: Η 

πρώτη ήταν οι κρατήσεις μέσω μισθοδοτικών καταστάσεων. Ένα μεγάλο 

ποσοστό των συμμετεχόντων στα ΜΙΡ εξέλεξε να επενδύσει τριμηνιαία είτε 

μέσω των σχεδίων παρακράτησης μέσα απ' τον μισθό του επενδυτή είτε με 

προσωπική κατάθεσης τους. Η δεύτερη ήταν επανεπένδυση μερισμάτων - 

ουσιαστικά όλοι οι συμμετέχοντες την ΜΙΡ που εγράφησαν για την αυτόματη 

επανεπένδυση των μερισμάτων. Η τρίτη είναι το μέσο δολαριακό κόστος που 

είναι μια από τις βάσεις στην επιτυχή επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια. Αυτή η 

μέθοδος περιλαμβάνει την επένδυση των μέτριων χρηματικών ποσών σε μια 

επένδυση τίτλων ή αμοιβαίων κεφαλαίων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η 

ευκολία αυτής της στρατηγικής, που συνδυάστηκε με την άνοδο στο 

χρηματιστήριο, συνέβαλε στην επιτυχία των ΜΙΡ. Εισήγαγε μια νέα γενιά 

πλεονεκτημάτων στις επενδύσεις σε μετοχές.

Η αύξηση στην κατοχή μετοχών που επέφερε το ΜΙΡ, εντούτοις, επεκτάθηκε 

συγκρατημένα στα αμοιβαία κεφάλαια. Λίγο περισσότερα από 150 αμοιβαία 

κεφάλαια ήταν διαθέσιμα στους επενδυτές το 1960. Ακόμα και το 1970, το 

σύνολο των Α/Κ ήταν μόνο 361. Λίγοι χρηματιστές είχαν γράψει ως τότε μια 

αίτηση συμμετοχής για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Η συντηρητική τάση της 

αγοράς κατά τα έτη 1973-1974 κατέστησε τα αμοιβαία κεφάλαια ακόμη 

λιγότερο ελκυστικά. Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones μειώθηκε σχεδόν 

50 τοις εκατό κατά τη διάρκεια εκείνης της διετούς περιόδου. Οι μετοχές

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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πολλών κεφαλαίων έχασαν περισσότερα από 40 τοις εκατό στην αξία, και ο 

προκύπτων κατακλυσμός των εξαγορών από τους επενδυτές συνέβαλε σε 

περαιτέρω πτώσεις. Κυριαρχούσε δε τότε το γνωμικό:"Μπορώ να χάσω τα 

χρήματά μου εξίσου εύκολα με ένας επαγγελματικός διαχειριστής κεφαλαίων 

μπορεί."

1.2 Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Κατά τη διάρκεια του μέσου της δεκαετίας του 70, δύο γεγονότα κατέστησαν 

την επένδυση στους μεμονωμένους τίτλους δυσκολότερη για το μικρό 

επενδυτή περιορίζοντας την αύξηση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα επιτόκια 

στους λογαριασμούς Υπουργείου Οικονομικών έξι μηνών είχαν αυξηθεί 

περισσότερο από 16 τοις εκατό. Αυτή η αύξηση, που συνδυάστηκε με την 

παρατεταμένη ακινησία της αγοράς, ανάγκασε τους επενδυτές να 

εγκαταλείψουν το χρηματιστήριο και να τοποθετήσουν μεγάλα ποσά σε 

τίτλους του Αμερικανικού Δημοσίου άμεσα διαθέσιμα από τη Fed. Το 

Υπουργείο Οικονομικών για να αντεπεξέλθει στη ζήτηση αύξησε το ελάχιστο 

ποσό τίτλου από $1.000 σε $10,000.

Αυτή η αύξηση απομάκρυνε τους τίτλους δημοσίου από πολλούς επενδυτές. 

Εντούτοις, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα υψηλά επιτόκια που είχαν 

αυτοί οι τίτλοι μόνο με την τοποθέτηση των χρημάτων τους σε ένα τότε 

πρόσφατα δημιουργημένο προϊόν αποκαλούμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
9
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Χρηματικών Διαθεσίμων. Ένα από τα πρώτα αμοιβαία αυτού του τύπου ήταν 

το Καθημερινό Εισοδηματικό Κεφάλαιο, που δόθηκε στο κοινό το 1974. Όπως 

τα σημερινά αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, επιδίωξε να διατηρήσει την 

καθαρή αξία δικαιωμάτων στο $1. Οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων 

διαθεσίμων πλησίαζαν τις αποδόσεις των εξαμηνιαίων τίτλων δημοσίου.

Το δεύτερο χτύπημα προς τους μικροεπενδυτές ήρθε την 1η Μάίου 1975, 

όταν οι προμήθειες των συναλλαγών σε τίτλους έγιναν διαπραγματεύσιμες. 

Αυτό οδήγησε τις εταιρίες μεσιτειών σε χρηματοοικονομικών εργασιών να 

αδιαφορούν για τους μικρούς επενδυτές, που ήταν πλέον ασύμφοροι. Οι 

προμήθειες που κερδίζονταν πλέον από τις μικρές συναλλαγές ήταν σχετικά 

ασήμαντες.

Παρ’ όλ’ αυτά η βιομηχανία αμοιβαίων κεφαλαίων γνώρισε τεράστια αύξηση. 

Μέχρι το τέλος του 1972, υπήρξαν πάνω από 400 αμοιβαία κεφάλαια με 

ενεργητικό 60 δισεκατομμυρίων $, και με συμμετοχή περισσότερων από ένα 

εκατομμύριο μετόχων.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
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1.3 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Οι μεταβολές στις προμήθειες ήταν καλά νέα για τα αμοιβαία κεφάλαια, και για 

έναν πρόσφατα δημιουργημένο τύπο εταιριών μεσιτών χρηματοοικονομικών 

προϊόντων - τους μεσίτες έκπτωσης. Διαφάνηκε δε ευκαιρία κερδών στις 

περιοδικές αγορές των μικρών επενδυτών. Τόσο οι πρώτοι, όσο και οι
10
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δεύτεροι επιδίωξαν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό μικρών επενδυτών που 

θα επένδυαν τακτικά στην αγορά τίτλων, είτε έμμεσα (δηλ., αμοιβαία κεφάλαια 

αγοράς), είτε άμεσα (δηλ., αγοράζοντας αποθέματα και bonds). Με αυτό τον 

τρόπο τόσο οι επιχειρήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, όσο και οι εταιρίες 

μεσιτειών έκπτωσης θα λάβαιναν ανακυκλούμενες αμοιβές και προμήθειες. 

Εάν ο αριθμός επενδυτών ήταν αρκετά μεγάλος, αυτές οι αμοιβές θα 

μπορούσαν να παρέχουν το ουσιαστικό εισόδημα για αυτές τις επιχειρήσεις.

Ως στρατηγική διατήρησης πελατών, οι επιχειρήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων 

άρχισαν να παρέχουν στους μικρούς επενδυτές ποικιλία προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αυτά δέθηκαν με μεγέθη κλίμακας υιοθετώντας την αρχή «όσα 

περισσότερα χρήματα επενδύσατε, τόσο περισσότερα οφέλη θα λάβετε», 

χαμηλώνοντας ουσιαστικά το συνολικό κόστος της επένδυσης τους. Μέσω 

αυτής της στρατηγικής των Εταιρειών Διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 

στόχος ήταν να δεσμευτούν όσο το δυνατό μεγαλύτερα ποσοστά των 

επενδυμένων κεφαλαίων ανά άτομο.

Κατά τη διάρκεια της επιθετικής και κινητικής αγοράς της δεκαετίας του '80 ο 

αριθμός επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων και το ποσό ροής χρημάτων στο 

αμοιβαίο κεφάλαιο αυξάνονταν γρήγορα. Αυτή η αύξηση βοηθήθηκε από τη 

δημιουργία των μεμονωμένων λογαριασμών συνταξιοδότησης (IRAS), 

βασιζόμενων στη φορολογική πράξη του 1981. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην 

αρχή αυτής της εισαγωγής, στόχος υπήρξε η αυξανόμενη συνειδητοποίηση 

του κοινού των οφελών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο στόχος ήταν να 

μετατραπούν οι άνθρωποι που αποταμιεύουν για συνταξιοδότηση σε

ανθρώπους που επενδύουν για τη συνταξιοδότηση. Το 1986, ο αριθμός των

II
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αμοιβαίων κεφαλαίων είχε αυξηθεί σε σχεδόν 1.900, και οι επενδυτές είχαν 

διαθέσει παραπάνω από $708 δισεκατομμύρια σε αυτά.

Σήμερα, οι βασικές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια είναι μεταφορές από τα 

σχέδια 401(κ)-που είναι σχέδια συνταξιοδότησης. Εν τούτοις οι μικροί 

επενδυτές και τα προσωπικά (IRAS) συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν ένα 

μεγάλο μέρος των χρημάτων που επενδύονται.
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2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια συλλογή των αποθεμάτων, των δεσμών, ή 

άλλων τίτλων που αγοράζονται από μια ομάδα των ιδιωτών επενδυτών και 

διοικούνται από μια επαγγελματική επιχείρηση επένδυσης.

Στην ουσία, όταν κάνετε μια επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο τα χρήματά 

σας συγκεντρώνονται μαζί με όλα τα χρήματα άλλων επενδυτών. Το συνολικό 

ποσό χρησιμοποιείται έπειτα από το κεφάλαιο για να χτίσει ή να επεκτείνει το 

χαρτοφυλάκιο επένδυσης του.

Κάθε μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι κάποιος κύριος αντιπροσωπεύει 

το ανάλογο μερίδιό σας όλων των μετοχών και των ομολόγων που αποτελούν 

το χαρτοφυλάκιο επένδυσης του κεφαλαίου. Τα περισσότερα χαρτοφυλάκια 

αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελούνται από 50 έως 100 διαφορετικούς τίτλους, 

ομολόγων, Αμερικανικούς Τίτλους Δημοσίου κ.λ.π., έτσι όταν επενδύουμε σε 

ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, αγοράζουμε "τις μετοχές" σε μια τιμή που
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αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία όλων των τίτλων στο χαρτοφυλάκιο του 

κεφαλαίου που διαιρείται με το συνολικό αριθμό σημαντικών μετοχών. Αυτό 

είναι γνωστό ως καθαρή αξία αποτίμησης (NAV) ενός ενιαίου μεριδίου του 

κεφαλαίου.

Όπως ένα παράδειγμα υποθέτει ένα τυχαίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει στο 

χαρτοφυλάκιο του 50 διαφορετικούς τίτλους, και μια δεδομένη ημέρα η 

συνολική αξία των τίτλων ανέρχεται σε $5,000,000. Να υποτεθεί ότι υπάρχουν 

500.000 μετοχές σημαντικός, το NAV ενός μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου 

εκείνη την ημέρα θα ήταν 10 $ ($5.000.0000 που διαιρούνται με 500,000). 

Εάν ήσαστε κύριος 40 μετοχών αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, η συνολική 

επένδυσή σας θα άξιζε $400 εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα.

To NAV μπορεί να ποικίλει από μέρα σε μέρα σύμφωνα με την αξία και τις 

διακυμάνσεις των τίτλων που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, 

μια δεδομένη ημέρα, το NAV μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από το 

τίμημα που αρχικώς κατεβλήθη για να αγοραστούν τα μερίδια. Στην ουσία 

έπειτα, ένας επενδυτής αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ιδιοκτήτης, όχι ένας 

δανειστής (όπως είναι ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού τραπεζών της 

κατάθεσης). Επομένως, ως ιδιοκτήτες, έχει μερίδιο στα κέρδη και στις 

απώλειες, καθώς επίσης και τα έσοδα και τα έξοδα του κεφαλαίου.
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3. Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Επιχειρηματικής Επένδυσης (ICI), στα επτά έτη από 

την αιχμή του 1986, ο αριθμός καταχωρημένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων είχε 

αυξηθεί σε περίπου 5,000. Σήμερα, περίπου 40 εκατομμύριο επενδυτές 

εμπιστεύονται τα αμοιβαία κεφαλαία (ένα τέταρτο όλων των αμερικανικών 

οικογενειών), έχουν σχεδόν $2 τρισεκατομμύρια σε καταθέσεις, και κατ’ 

επέκτασιν το χρηματικό ποσό που επενδύουν στα αμοιβαία κεφάλαια 

συνεχίζει να αυξάνεται κατά δισεκατομμύρια δολάρια. Η επενδυτική 

εμπιστοσύνη, οι άριστες απολαβές, και η σταθερότητα των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων ως ένα άριστο μέσο επένδυσης συνεχίζει να προσελκύει τους 

νέους επενδυτές και νέα κεφάλαια καθημερινά.

Η ICI έχει συντάξει έναν πίνακα που παρουσιάζει τα χρηματικά ποσά που οι 

θεσμικοί επενδυτές (δηλ., εργατικά συνδικάτα, μεγάλες εταιρίες, 

επαγγελματικοί σύνδεσμοι, κολέγια και πανεπιστήμια) έχουν επενδύσει στα 

αμοιβαία κεφάλαια. Τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια, τα σχέδια 401-Κ τους και οι 

θεματοφύλακες μετρητών εμπιστεύονται τα αμοιβαία κεφάλαια.
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4. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η επιλογή ενός καλού αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο μπορεί να επενδύσει 

κάποιος είναι ένα μάλλον απλό θέμα. Με τον πολύ μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων επένδυσης και την τεράστια ποικιλία των κεφαλαίων διαθέσιμων 

δεν πρέπει να υπάρχει προβληματισμός στην εύρεση ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου που να πλαισιώσει το χαρτοφυλάκιο του.

Κατ' αρχάς, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε ένα load ή ένα no-load 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εάν ο επενδυτής επιλέξει ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο load, 

οποιοσδήποτε σύμβουλος επένδυσης μπορεί να τον βοηθήσει, αλλά θα 

πληρώσει μια προμήθεια. Εάν διαλέξει ένα no-load Αμοιβαίο, όπως 

συνίσταται έντονα, ελέγχεται ο ημερήσιος τύπος, ή άλλες πηγές λιστών 

αμοιβαίων κεφαλαίων και έπειτα αποφασίζεται σε πιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα 

επενδύσει σχετικά με τους γενικούς στόχους του. Καθορίστε εάν επιδιώκετε 

σταθερό εισόδημα, την αύξηση κεφαλαίου, ή και τα δύο. Επίσης να 

αποφασιστεί εάν επιθυμείται ένα φορολογήσιμο ή αφορολόγητο αμοιβαίο 

κεφάλαιο. Είναι επίσης χρήσιμο να καθοριστούν οι συγκεκριμένοι επενδυτικοί 

στόχοι των ενδιαφερομένων.

Τέλος μπορεί να ληφθούν υπόψη κάποιες άλλες παραμέτρους προκειμένου 

να αξιολογηθούν οι επιλογές τους: καθορίζεται η ανοχή κινδύνου του 

επενδυτή και αποφασίζεται εάν θα επιθυμούνταν να ρισκάρουν ή να 

κοιμούνται ήσυχα.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

5. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ένας κατάλληλος και λογικός τρόπος για να 

εισαχθεί κάποιος αρχάριος στον τομέα επένδυσης. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια 

χαρακτηρίζονται ως ασφαλή, καλοδιαχειριζόμενα, καλώς νομούμενα. Τα 

αμοιβαία κεφάλαια είναι τόσο ποικίλα και προσιτά που υπάρχουν κεφάλαια 

διαθέσιμα για να συναντήσουν τους στόχους του κάθε επενδυτή.

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι επενδύσεις που θα κάνουν άμεσα πλούσιους 

τους κατόχους τους. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι εξ ολοκλήρου ελεύθερα 

κινδύνου, αλλά οι επιχειρήσεις που τα πωλούν είναι αυστηρά ρυθμισμένες και 

ελεγχόμενες. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι επενδύσεις με σκοπό να είναι 

βραχυπρόθεσμα. Οι μετοχές των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν ανήκουν στις 

κατηγορίες που κάνουν συνήθως τις μεγάλες κινήσεις ούτε πάνω, ούτε κάτω.

6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπάρχουν δύο είδη αμοιβαίων κεφαλαίων: τα ανοιχτά επενδυτικά κεφάλαια, 

τα γνωστά μας αμοιβαία κεφάλαια, και τα κλειστού τύπου κεφάλαια, γενικά 

καλούμενα τα δημόσια εμπορεύσιμα επενδυτικά κεφάλαια. Σε τι μοιάζουν και 

σε τι διαφέρουν θα αναλύσουμε παρακάτω.
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

6.1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα Ανοιχτά Κεφάλαια είναι μακράν επικρατέστερα και πιο γνωστός τύπος 

αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται από τις Εταιρείες Διαχείρισης. 

Open-end απλά σημαίνει ότι το κεφάλαιο έχει τις μετοχές διαθέσιμες για την 

πώληση πάντα, και θα πωλήσει τόσα μερίδια, όσοι και οι επενδυτές που 

επιθυμούν να αγοράσουν. Αντίστοιχα, το κεφάλαιο στέκεται επίσης έτοιμο να 

εξαγοράσει τόσες μετοχές όσοι και οι επενδυτές που θέλουν να πωλήσουν. Η 

εταιρεία διαχείρισης πωλεί ή /και εξαγοράζει τις μετοχές στην καθαρή αξία 

αποτίμησης σύμφωνα με τη ζήτηση και προσφορά των επενδυτών.

Ως αποτέλεσμα των τρεχουσών συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

συνεπώς, ο αριθμός των μεριδίων, καθώς επίσης και η ανά μερίδιο NAV, 

ποικίλλει δεδομένου ότι οι επενδυτές αγοράζουν και εξαγοράζουν τα μερίδια 

τους. Όταν νέα μερίδια πωλούνται από το Αμοιβαίο, θα υπάρξει πρόσθετο 

κεφάλαιο διαθέσιμο για το Αμοιβαίο για να επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο 

μετοχών του. Όταν σημαντικός αριθμός μεριδίων εξαγοράζεται, το κεφάλαιο 

θα επενδύσει λιγότερα χρήματα στα διαθέσιμα τους ή σε τίτλους στο 

χαρτοφυλάκιο τους. Και οι δύο δραστηριότητες - η πώληση των μεριδίων από 

το Αμοιβαίο, και η εξαγορά των μεριδίων από τους επενδυτές - έχουν 

επιπτώσεις στο NAV των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη 

συνέπεια, το NAV θα μπορούσε να αλλάξει από μέρα σε μέρα.

Οι αλλαγές στην αξία των μεμονωμένων τίτλων που αποτελούν το 

χαρτοφυλάκιο του κεφαλαίου μπορούν επίσης να αναγκάσουν το NAV να
II
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κυμανθεί. Όπως αναφέρεται, τα αμοιβαία κεφάλαια είναι προετοιμασμένα να 

αντιμετωπίσουν μαζικές εξαγορές μεριδίων, και διατηρούν μια ικανοποιητική 

ρευστότητα για αυτόν το λόγο. Εντούτοις, εάν υπάρχει ένας κατ' ασυνήθιστο 

τρόπο μεγάλος αριθμός αιτημάτων για τις εξαγορές, το κεφάλαιο να πρέπει να 

πωλήσει μέρος των τίτλων του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου να ληφθούν 

τα μετρητά που απαιτήθηκαν για να καλύψουν όλα τα αιτήματα εξαγοράς του. 

Η αξία των τίτλων μικραίνει σε αυτή την περίπτωση, έχοντας επιπτώσεις κατά 

συνέπεια στο NAV.

Μιλώντας γενικά, υπάρχουν δύο τύποι open-end αμοιβαίων κεφαλαίων, 

κεφαλαίων load και no-load κεφαλαίων. Τα open-end αμοιβαία κεφάλαια 

παρατίθενται στους πίνακες αμοιβαίων κεφαλαίων που τυπώνονται στις 

περισσότερες καθημερινές εφημερίδες.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

6.2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα κεφάλαια κλειστού τύπου διαφέρουν από τα open-end κεφάλαια σε τρία 

σημαντικά σημεία και είναι παρόμοια σε δύο σημαντικά σημεία. Διαφέρουν (1) 

στη μέθοδο αγοράς, (2) στον αριθμό σημαντικών μετοχών, και (3) στη σχέση 

της αξίας μεριδίου με την αγοραστική αξία. Είναι παρόμοια δεδομένου ότι και 

οι δύο παρέχουν την επαγγελματική διαφοροποίηση διαχείρισης και 

χαρτοφυλακίων.
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Οι μετοχές των κεφαλαίων κλειστού τύπου κυκλοφορούν στο εμπόριο 

αυστηρά στις απ’ ευθείας συναλλαγές μετοχών σε οργανωμένες αγορές. 

Δεδομένου ότι αγοράζονται και πωλούνται όπως οποιοιδήποτε άλλοι 

διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, η υπηρεσία ενός χρηματιστή απαιτείται, για την 

οποία υπάρχει και η σχετική χρέωση. Όπως σημειώνεται, ο αριθμός μετοχών 

των open-end κεφαλαίων ποικίλλει ο αριθμός μετοχών των κεφαλαίων 

κλειστού τύπου παραμένει σταθερός. Τελικά, οι τιμές εμπορικών συναλλαγών 

των κεφαλαίων κλειστού τύπου καθορίζονται απλώς από αυτά που οι 

επενδυτές αισθάνονται ότι αξίζουν και επηρεάζονται από τις προσδοκίες των 

επενδυτών σχετικά με την πιθανή αξία των μετοχών έναντι στην καθαρή αξία 

τους. Κατά συνέπεια, μπορεί να διαπραγματεύονται είτε με έκπτωση είτε με 

περιθώριο ασφαλείας. Οι μετοχές θα πωληθούν με έκπτωση όταν οι 

επενδυτές πιστεύουν ότι αξίζουν λιγότερο από το NAV τους. Παραδείγματος 

χάριν, εάν το NAV για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο κλειστού τύπου είναι 

$17.72 και η τιμή πώλησης των μετοχών της παρατίθεται $16.00, το κεφάλαιο 

πωλεί σε μια έκπτωση 10%. Η έκπτωση δείχνει πώς οι επενδυτές σκέφτονται 

ότι το κεφάλαιο θα αποδώσει στο μέλλον άμεσα αυτό το ποσοστό.

Αντιθέτως, όταν το NAV των μετοχών ενός κλειστού τύπου κεφάλαιο είναι 

16,00 $ και η απαριθμημένη τιμή πώλησής της είναι $17.60 ανά μερίδιο, 

πωλεί σε ένα ασφάλιστρο 10%. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επενδυτές 

εξυψώνουν στο κεφάλαιο. Αισθάνονται ότι οι μετοχές θα ανατιμηθούν και είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο για να τις αγοράσουν. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, εντούτοις, οι μετοχές κλειστού τύπου πωλούνται 

συνήθως σε μια έκπτωση.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

19
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



Τα κεφάλαια κλειστού τύπου δεν παρατίθενται στους πίνακες αμοιβαίων 

κεφαλαίων που τυπώνονται στις περισσότερες καθημερινές εφημερίδες αντ' 

αυτού, βρίσκονται απαριθμημένοι αλφαβητικά στους πίνακες συναλλαγών 

στον Ημερήσιο Τύπο σύμφωνα με τις Συναλλαγές των Χρηματιστηρίων. 

Άριστες πηγές για τις λίστες κεφαλαίων κλειστού τύπου είναι η εφημερίδα της 

Γουώλ Στρήτ και το περιοδικό Barron.

Ένας επενδυτής θα ήταν συνετό να περιμένει για λίγο πριν τολμήσει στην 

αγορά κεφαλαίων κλειστού τύπου.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις διάφορες Εταιρείες Επένδυσης σε 

Αμοιβαία Κεφαλαία πρέπει να αναθεωρηθούν για να επιβεβαιώσουν ότι το 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό εξέταση προσφέρει όλες τις υπηρεσίες. Ένα πλήρες 

πρόγραμμα των υπηρεσιών επένδυσης πρέπει να περιλάβει στο ελάχιστο τα 

ακόλουθα τέσσερις τύπους.
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7.1 ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

7.1.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η πιο κοινή υπηρεσία συσσώρευσης, μια που προσφέρεται από ουσιαστικά 

όλα τα αμοιβαία κεφάλαια, είναι η αυτόματη επανεπένδυση όλων του 

εισοδήματος και των κύριων κερδών. Αυτή η επιλογή επενδυτών επιτρέπει 

την εύκολη, συστηματική συσσώρευση των πρόσθετων μετοχών του 

κεφαλαίου.

Η αυτόματη επανεπένδυση είναι πάντα μια εθελοντική επιλογή. Τα μερίσματα 

μπορούν πάντα να ληφθούν σε μετρητά, εάν αυτό επιθυμεί ο επενδυτής, έτσι 

τα οφέλη της επανεπένδυσης θα χαθούν. Εντούτοις, είτε σε περίπτωση που 

παρθούν τα μερίσματα, είτε σε περίπτωση που επανεπενδυθούν υπόκεινται 

σε ορισμένο φόρο.

Κάθε φορά που επανεπενδύεται οποιαδήποτε διανομή μερίσματος στον 

λογαριασμό σας, θα λάβετε μια δήλωση επιβεβαίωσης που παρουσιάζει το 

ποσό της διανομής, το τρέχον NAV, τον αριθμό πρόσθετων μετοχών του 

λογαριασμού σας που αγοράζεται, και των συνολικών μετοχών που είστε 

κύριος αυτήν την περίοδο.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

7.1.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Ένα συμβατικό σχέδιο συσσώρευσης απαιτεί από τον υποψήφιο επενδυτή για 

να δεσμεύσει στην αγορά ενός προκαθορισμένου, σταθερού ποσού δολαρίων 

σε κανονική βάση για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με ένα τέτοιο 

σχέδιο, ο επενδυτής αποφασίζει σχετικά με το ποσό δολαρίων, τη συχνότητα, 

και το χρονικό διάστημα που το σχέδιο είναι να συνεχιστεί. Πάρα πολύ συχνά, 

οι επενδυτές χάνουν το κίνητρο που τους προέτρεψε να υιοθετήσουν ένα 

συμβατικό σχέδιο συσσώρευσης αρχικά, ή κάποιο άλλο πρόβλημα προκύπτει 

και τους κάνει να επιθυμούν να διακόψουν το σχέδιο.

7.1.3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Ένα πιο εύκαμπτο σχέδιο είναι το εθελοντικό σχέδιο συσσώρευσης. Με αυτό 

το σχέδιο σε ισχύ, ο μέτοχος, αποφασίζει το ποσό και τη συχνότητα κάθε 

περιοδικής αγοράς. Η επιτυχία ενός εθελοντικού σχεδίου εξαρτάται εξ 

ολοκλήρου από την υποχρέωσή σας να το ακολουθήσετε πιστά. Με αυτό το 

σχέδιο, όπως με το προηγούμενο, το ποσό κάθε πρόσθετης αγοράς πρέπει 

να καλύψει την ελάχιστη απαίτηση επένδυσης του κεφαλαίου για τον τύπο 

υπολογισμού της επανεπένδυσης. Η ελάχιστη αγορά είναι συνήθως 

μαθηματική σειρά των $100. Φυσικά, ένα εθελοντικό σχέδιο επιτρέπει στον
22
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επενδυτή να αλλάξει το ποσό που επενδύετε κάθε φορά, τη συχνότητα με την 

οποία κάνετε τις επενδύσεις του, και τη διάρκεια του σχεδίου του. Επιπλέον, 

μπορεί να διακόψει τη μορφή αυτή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την περαιτέρω 

υποχρέωση από τη μεριά του.

Ένα σχέδιο συσσώρευσης συν την αυτόματη επανεπένδυση των μερισμάτων 

αυξάνει αισθητά την αξία της αποτίμησης του λογαριασμού μιας σταθερής 

μηνιαίας επένδυσης χωρίς επανεπένδυση των μερισμάτων. Η σχέση 

δολαρίου-κόστους που υπολογίζει κατά μέσο όρο το όφελος ενός αυτόματου 

σχεδίου συσσώρευσης μειώνει το μέσο κόστος ανά μερίδιο για μια χρονική 

περίοδο.

Υπάρχει ακόμα ένα πολύτιμο όφελος που αγνοείται συχνά από τους 

επενδυτές που αποτυγχάνουν να καθιερώσουν ένα αυτόματο σχέδιο 

συσσώρευσης. Εάν το κεφάλαιο στο οποίο καθιερώνετε έναν απολογισμό 

είναι ένα αφορολόγητο δημοτικό κεφάλαιο δεσμών, παραδείγματος χάριν, 

απολαμβάνετε το τριπλάσιο συνθέτοντας: το κύριο ποσό ενώσεων επένδυσής 

σας, οι επανεπενδυμένες διανομές των κερδών σας, και πρόσθετη ένωση 

επενδύσεων, και τα χρήματα που δεν είναι απαραίτητο να δώσετε τις 

παραμονές IRS στον απολογισμό σας στην ένωση.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

7.1.4 ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τα περισσότερα, εάν όχι όλα, τα αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβάνουν μεταξύ 

των υπηρεσιών τους τη διοίκηση ποικίλων σχεδίων συνταξιοδότησης. Αυτοί 

περιλαμβάνουν τους μεμονωμένους συνταξιοδοτικούς μηχανισμούς (IRAs), τα 

σχέδια Keogh (για τους ελεύθερους επαγγελματίες), τα σχέδια 401-Κ και 403- 

β. Το σχέδιο 401-Κ οργανώνεται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, και 

είναι διαθέσιμο στις περισσότερες επιχειρήσεις. Συχνά, ο εργοδότης θα 

συμβάλει επίσης στο σχέδιο 401-Κ ενός υπαλλήλου. Το σχέδιο 403-β είναι 

ανοικτό μόνο στους υπαλλήλους των απαλλαγμένων από το φόρο 

οργανώσεων όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Ο IRA και τα σχέδια Keogh καθιερώνονται από τους επενδυτές οι ίδιοι και 

υπόκεινται σε ορισμένους κυβερνητικούς κανονισμούς. Η επιλογή ενός 

αμοιβαίου κεφαλαίου που προσφέρει τις υπηρεσίες σχεδίων συνταξιοδότησης 

είναι σοφή και συνετή. Τέτοια σχέδια προσφέρουν όχι μόνο όλα τα 

πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων γενικά, αλλά παρέχουν διάφορα 

πρόσθετα πλεονεκτήματα για τους επενδυτές σχεδίων συνταξιοδότησης. Το 

σχέδιο που προσφέρεται από το αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει:

1. Να καλύψει όλες τις νομικές απαιτήσεις για κάθε τύπο σχεδίου 

συνταξιοδότησης.

2. Να ειδοποιήσει τους μετόχους για οποιεσδήποτε νομικές αλλαγές 

σχετικά με το σχέδιο συνταξιοδότησης τους.
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3. Να παρέχει τη βοήθεια στους μετόχους ώστε να καλύπτονται νομικά 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

4. Να προσφέρουν επενδυτικά οχήματα που να είναι κατάλληλα για 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των σχεδίων συνταξιοδότησης.

5. Να διαχειριστεί το σχέδιο έτσι ώστε όλες οι διανομές (μερίσματα και 

κύρια κέρδη) να επανεπενδύονται για να χρησιμοποιηθούν στα σχέδια 

συνταξιοδότησης.

Συνεχίζοντας το IRA είναι σχέδιο μιας προσωπικής αποταμίευσης που 

προσφέρει τα φορολογικά πλεονεκτήματα για τη συνταξιοδότηση κάποιου. 

Προκειμένου να είναι κατάλληλο, κάποιος πρέπει να λάβει τη φορολογική 

ελάφρυνση του συνολικού αποκτηθέντος εισοδήματος και να είναι κάτω από 

την ηλικία των 70 ετών. Τα σχέδια Keogh είναι παρόμοια με τη διαφορά ότι 

σχετίζονται με αυτοαπασχολουμένους.

Οι περισσότερες Εταιρείες Διαχείρισης Κεφαλαίων έχουν τη δυνατότητα να 

διαχειρίζονται και να εγκαθιστούν προγράμματα συνταξιοδότησης. Ένα άρθρο 

των New York Times(1987), υπολόγισε ότι το ένα τρίτο των οικογενειών 

συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα με συνέπεια να αυξηθεί το συνολικό 

ενεργητικό τους σε περισσότερο των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από 

αυτά τα κεφάλαια περισσότερο από 11 % διατέθηκαν σε Αμοιβαία Κεφάλαια. 

Υπάρχουν και τα Σχέδια Εθελοντικής Αποχώρησης που είναι το ακριβώς 

αντίθετο τα Σχεδία Συνταξιοδότησης, και αποτελούν ένα μικρό μόνο ποσοστό 

των συνολικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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(III) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η γενική ονομασία που έχει καθιερωθεί για αυτού του είδους τους 

οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική διαχείριση για το σύνολο του 

επενδυτικού κοινού στη χώρα μας είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 

σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α). Στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συμπεριλαμβάνονται εκ του 

νόμου δύο τύποι εταιρειών με τη νομική μορφή των Α.Ε., οι Ανώνυμες 

Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και οι Ανώνυμες 

Εταιρείες Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.), οι λεγάμενες ανοιχτού και 

κλειστού τύπου εταιρείες επενδύσεων.

Α.Ε.Δ.Α.Κ. καλούνται οι εταιρείες που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν 

συλλογικά σε κινητές αξίες, κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό. Η 

λειτουργία των εταιρειών αυτών βασίζεται στην αρχή της κατανομής του 

κινδύνου, και τα μερίδια που εκδίδουν έναντι της αξίας του χαρτοφυλακίου 

τους, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή επωφελούνται, άμεσα 

ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των εταιρειών αυτών (Ν. 1969/91). Το 

προϊόν της Α.Ε.Δ.Α.Κ. με το οποίο τελείται αυτή η εργασία ονομάζεται 

«Αμοιβαίο Κεφάλαιο», που θα εξετασθεί.

Ο θεσμός των συλλογικών επενδύσεων είναι διαδεδομένος όπως αναφέρθηκε 

διεθνώς. Ειδικότερα στην Ε.Ε. δραστηριοποιούνται 21,576 Α/Κ με συνολικό 

ενεργητικό ύψους 3,274 δις Ευρώ (στοιχεία 31/03/2000).
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Πρωτοεμφανίστηκαν το έτος 1972, οπότε με πρωτοβουλία της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας, ιδρύθηκαν και στην 

Ελλάδα.

Τα πρώτα Α/Κ δημιουργήθηκαν αφού προηγουμένως δημιουργήθηκε το 

αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο με το νομοθετικό διάταγμα 608/1970.

Σήμερα ο θεσμός των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα 31 εταιρείες διαχειρίσεως Α/Κ 

(Α.Ε.Δ.Α.Κ.) που διαχειρίζονται 233 Α/Κ, με ύψος ενεργητικών 11,48 δις δρ. 

(στοιχεία 30/06/2000). Παράλληλα υπάρχουν και 17 εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών 

(Χ.Α.Α.) των οποίων το ενεργητικό ανέρχεται στα 1,188 δις δρ. (στοιχεία 

30/06/2000). Σημειωτέον ότι οι Α.Ε.Ε.Χ. μετά τον έβδομο μήνα λειτουργίας 

τους είναι υποχρεωμένες να καταθέσουν αίτηση εισαγωγής τους στο Χ.Α.Α.

Η μεγάλη όμως ανάπτυξη των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που αρχίζει το έτος 1989 και 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα, οφείλεται σε μια μεγάλη σειρά αλλαγών που έγιναν 

στην Ελληνική οικονομία και την Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Ειδικότερα, μετά το 

1990 ιδρύεται σημαντικών αριθμός Α.Ε.Δ.Α.Κ. από τράπεζες και ασφαλιστικές 

εταιρείες, όπως επίσης και σημαντικός αριθμός Α.Ε.Ε.Χ. Παράλληλα 

εκσυγχρονίζεται και το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιρειών και 

του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων με τον Ν. 1969/91 που 

ευθυγράμμισε την ελληνική νομοθεσία με τους κοινοτικούς κανόνες (κοιν. 

οδηγία 85/611). Το νομικό αυτό πλαίσιο συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 433/1993 

και πρόσφατα με το Ν. 533/1997.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Αναφορικά λοιπόν με τα παραπάνω, οι λόγοι που συντέλεσαν ώστε ο θεσμός 

των Α/Κ να κρίνεται επιτυχής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Επαγγελματική διαχείριση του ενεργητικού κεφαλαίου

• Συγκριτικά μεγαλύτερες αποδόσεις από άλλες εναλλακτικές μορφές 

επενδύσεων

• Διασπορά των επενδύσεων σε αξιόγραφα διαφορετικών 

χαρακτηριστικών, με συνέπεια τη μείωση του αναλαμβανόμενου επενδυτικού 

κινδύνου.

• Καθημερινή αποτίμηση της αξίας του χαρτοφυλακίου και υποχρεωτική 

αναγραφή της στις σχετικές στήλες του οικονομικού τύπου.

• Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των μεριδίων

• Πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού

• Ύπαρξη μεγάλης διαπραγματευτικής ισχύος που προέρχεται από το 

μέγεθος του ενεργητικού των Α/Κ

• Διαφάνεια διαχειρίσεως για την οποία μεριμνά η σχετική νομοθεσία και 

οι έλεγχοι των επενδυτικών οργάνων.

• Διασφάλιση και φύλαξη της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου από 

το θεματοφύλακα του

• Δυνατότητα έκδοσης των μεριδίων σε κοινό λογαριασμό δύο ή 

περισσοτέρων προσώπων

• Δυνατότητα κληρονόμησης και μεταβίβασης μεταξύ συζύγων ή 

συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή

• Δυνατότητα ενεχυρίασης των μεριδίων για λήψη δανείου

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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• Η φορολογική υποχρέωση του επενδυτή περιορίζεται στο φόρο που 

επιβάλλεται στο ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου και ισούται με 0,3% της 

αξίας του.

Παρά ταύτα, πρέπει να τονιστεί ότι τα Α/Κ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και 

οι προηγούμενες αποδόσεις τους δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό την 

διαχείριση Α/Κ. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την λειτουργία της είναι 

ο ν. 1969/1991 και ο Κ.Ν.2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες. Το ελάχιστο 

μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι 1,200,000 Euro, ολοσχερώς 

καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της. Τα 2/5 τουλάχιστον του μετοχικού 

κεφαλαίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ., πρέπει να ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει 

ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο, τουλάχιστον το ισόποσο με 

αυτό του πιστωτικού ιδρύματος (άρθρο 26), επί του παρόντος το ποσό αυτό 

είναι της τάξεως των 3,000,000 Euro.
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2.10 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ως εξετέθη και ανωτέρω, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό την 

διαχείριση Α/Κ. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις και δικαιώματα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

στα πλαίσια αυτής της διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:

1. Υποβάλει την αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άδεια 

σύστασης του Α/Κ και πράττει ότι άλλο επιβάλει ο νόμος για τη νομότυπη 

σύσταση του (άρθρο 17 α).

2. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως τους μεριδιούχους ως προς τις 

έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Α/Κ.

3. Εκδίδει τους τίτλους μεριδίων και τις βεβαιώσεις συμμετοχής στο Α/Κ 

(άρθρο 19)

4. Διαθέτει τα μερίδια των Α/Κ που διαχειρίζεται, είτε η ίδια, είτε και μέσω 

αντιπροσώπων με τους όρους και τη διαδικασία που θέτει ο νόμος (άρθρα 20 

και 21).

5. Είναι υπεύθυνη από κοινού με το Θεματοφύλακα για την κατάρτιση και 

τροποποίηση του κανονισμού του Α/Κ (άρθρο 23) με το ελάχιστο περιεχόμενο 

που επιβάλει ο νόμος (άρθρο 22).

6. Συντάσσει το ενημερωτικό δελτίο και το απλοποιημένο ενημερωτικό 

δελτίο του Α/Κ με το ελάχιστο περιεχόμενο που ορίζεται από το άρθρο 24 

ν. 1969/1991 και την απόφαση της 11^ συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς στις 2/6/1992.

7.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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8. Διενεργεί την εξαγορά των μεριδίων κατόπιν υποβολής σχετικής 

αιτήσεως του μεριδιούχου προς αυτήν.

9. Ευθύνεται για κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση του Α/Κ έναντι των 

μεριδιούχων.

10. Προκειμένου να αποδεσμευτεί από τη διαχείριση κάποιου Α/Κ, πρέπει 

να εγκριθεί από την Επιτ. Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του από 

άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ. (άρθρο 29).

11. Αποτιμά, σε ημερήσια βάση, την καθαρή αξία του ενεργητικού 

σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 ν. 1969/1991, καθώς επίσης και την 

αξία του κάθε μεριδίου (άρθρο 38).

12. Με δική της μέριμνα δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο της επόμενης 

μέρας η καθαρή αξία του ενεργητικού του Α/Κ, τον αριθμό μεριδίων του, την 

αξία του μεριδίου του, καθώς επίσης και την τιμή διάθεσης και εξαγοράς.

13. Συντάσσει τις εκθέσεις και καταστάσεις που αφορούν τα Α/Κ (αιτήσεις 

και εξαμηνιαίες) και οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 39, 40 και 41. Οι εν 

λόγω εκθέσεις συνυπογράφονται και από τον Θεματοφύλακα.

14. Διανέμει, κατά την κρίση της, στους μεριδιούχους τις προσόδους του 

Α/Κ από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση ομολογιών υπέρ το 

άρτιο. Όσον αφορά τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών, επίσης κατά τη 

κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορούν να διανεμηθούν στους μεριδιούχους, μόνο 

όμως κατά το μέτρο που δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες 

μέχρι τέλος της χρήσεως κεφαλαιακές ζημίες (άρθρο 44).

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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15. Συγκαλεί υποχρεωτικά την συνέλευση των μεριδιούχων, όταν το 

ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/10 των μεριδίων του Α/Κ 

(άρθρο 45).

16. Σε περίπτωση λύσης του Α/Κ ενεργεί ως εκκαθαριστής του Α/Κ και 

διενεργεί τη διανομή των στοιχείων του ενεργητικού υπό τον έλεγχο του 

θεματοφύλακα.

17. Αποδίδει για λογαριασμό του Α/Κ τον φόρο ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 48.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

3. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ο ν. 1969/1991 επιφυλάσσει για τον Θεματοφύλακα του Α/Κ ευρείες 

αρμοδιότητες, οι οποίες συνίστανται, τόσο στη φύλαξη των στοιχείων του 

ενεργητικού, όσο και στην ανάδειξη του ως κύριου φορέα του ελέγχου 

νομιμότητας της λειτουργίας του Α/Κ.
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3.1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Α/Κ

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1969/1991, μόνο πιστωτικά ιδρύματα 

επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα θεματοφύλακα Α/Κ. Αυτά τα πιστωτικά 

ιδρύματα, πρέπει να έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, είτε 

εφόσον έχουν την καταστατική τους έδρα σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα με την μορφή 

Υποκαταστήματος. Υποκατάστημα του Θεματοφύλακα στην φύλαξη των 

κινητών αξιών του ενεργητικού, από άλλη τράπεζα (υποθεματοφύλακας), 

επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτό προβλέπεται από τον 

κανονισμό του Α/Κ. Επιπρόσθετα, όταν υπάρχουν στο ενεργητικό αλλοδαπές 

κινητές αξίες ή Ελληνικές που είναι εισηγμένες σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, η 

φύλαξη τους μπορεί να ανατίθεται σε τράπεζα της αλλοδαπής ή σε άλλο 

οργανισμό της αλλοδαπής, ο οποίος κατά το δίκαιο της χώρας αυτής, είναι 

εξουσιοδοτημένος να παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

3.2. ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Ο θεματοφύλακας του Α/Κ, είναι όπως εξετέθη και ανωτέρω, ο ταμίας του Α/Κ 

και έχει κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα: α) την φύλαξη των στοιχείων του 

Ενεργητικού του Α/Κ και β) τον έλεγχο νομιμότητας της λειτουργίας του Α/Κ. 

Επιπρόσθετα, η παρ. 4.του ν. 1969/1991 εισάγει ειδικότερες υποχρεώσεις του 

Θεματοφύλακα οι οποίες αναφέρονται στον έλεγχο νομιμότητας:

(1) των εκθέσεων και καταστάσεων που υποχρεούται να τηρεί και να 

καταρτίζει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό του Α/Κ,

(2) της διάθεσης, έκδοσης, εξαγοράς και ακύρωσης των μεριδίων, καθώς 

και του υπολογισμού της αξίας τους,

(3) της διανομής των κερδών του Α/Κ,

(4) της διενέργειας της καταβολής του αντιτίμου, μέσα στις προβλεπόμενες 

από τον νόμο προθεσμίες, για τις συναλλαγές που διενεργούνται για 

λογαριασμό του Α/Κ.

Επίσης σε περίπτωση λύσης του Α/Κ, ο Θεματοφύλακας ελέγχει την 

διαδικασία διανομής την οποία διενεργεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ. (άρθρο 45).
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

3.3. Ή ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι της εταιρείας διαχείρισης, αλλά και έναντι 

των μεριδιούχων, έτσι όπως οριοθετείται από το άρθρο 30 ν. 1969/1991, είναι 

συμβατική, ενώ έναντι τρίτων αδικοπρακτική. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε αμέλεια κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του, έναντι των μεριδιούχων και της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τυχόν αντίθετη 

συμφωνία ή διάταξη στον Κανονισμό του Α/Κ δεν απαλλάσσει τον 

Θεματοφύλακα από την ευθύνη του.

Επιπρόσθετα, ο Θεματοφύλακας, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, ευθύνεται 

εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του (υποθεματοφύλακας).

3.4. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Η αντικατάσταση του Θεματοφύλακα προβλέπεται από το άρθρο 17α και 

συνιστά τροποποίηση του Κανονισμού του Α/Κ και κατά συνέπεια απαιτείται 

συνυπογραφή του νέου Κανονισμού από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το νέο 

Θεματοφύλακα και προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν 

ολοκληρωθεί η ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο Θεματοφύλακα.

Όσον αφορά την παραίτηση του Θεματοφύλακα, αυτή σύμφωνα με το άρθρο 

31 ν. 1969/1991 πρέπει να γίνει με προηγούμενη ειδοποίηση τριών μηνών της
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Α.Ε.Δ.Α. Κ. Η Εττιτρ. Κεφαλαιαγοράς, μετά από πρόταση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., 

διορίζει τον νέο Θεματοφύλακα. Σε περίπτωση κατά την οποία η Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

καθυστερεί αδικαιολόγητα να προτείνει νέο Θεματοφύλακα, ύστερα από 

αίτηση του υπό παραίτηση Θεματοφύλακα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

διορίζει με δική της πρωτοβουλία Θεματοφύλακα του Α/Κ.

Μετά την έγκριση του διορισμού, ο νέος Θεματοφύλακας παραλαμβάνει τα 

στοιχεία του Ενεργητικού από τον παραιτηθέντα και συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραιτηθείς Θεματοφύλακας συνεχίζει τα καθήκοντα 

του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

4. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας των Α/Κ, καθιερώνει τη 

λειτουργική αυτοτέλεια της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του Θεματοφύλακα, κατά τρόπο 

ώστε να μην εμπλέκονται οι αρμοδιότητες τους, αλλά πολύ περισσότερο να 

μην υπάρχει σύμπτωση των νομικών προσώπων τα όποια ασκούν τα 

αντίστοιχα καθήκοντα.

Οι δε μεταξύ τους σχέσεις, πέρα από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, 

είναι σκόπιμα να καθορίζονται συμβατικά.

Ο Θεματοφύλακας έχει γενικό δικαίωμα πληροφόρησης έναντι της Α.Ε.Δ.Α.Κ., 

για ζητήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των καθηκόντων του.
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Αντίστροφα, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 

διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα.

Ωστόσο, οι αρμοδιότητες ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας του Α/Κ, τις 

οποίες έχει ο Θεματοφύλακας, σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνονται σε 

ζητήματα σκοπιμότητας και διακριτικής διαχειριστικής ευχέρειας και εξουσίας 

της Α.Ε.Δ.Α.Κ. όπως αυτές οριοθετούνται από τον νόμο και τον Κανονισμό 

του Α/Κ. Ενδεχομένως σε οριακές και εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις οποίες 

θα μπορούσε να προκόψει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος για τους 

μεριδιούχους, ο έλεγχος του Θεματοφύλακα να μπορούσε να επεκταθεί και σε 

ζητήματα σκοπιμότητας.

Τέλος, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να αναφερθεί, 

δεδομένου ότι στην πράξη, συχνά, Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Θεματοφύλακας τελούν σε 

σχέση θυγατρικής και μητρικής αντίστοιχα, είναι ότι το σύνολο των ενεργειών 

τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να αποβλέπει 

αποκλειστικά στο συμφέρον των μεριδιούχων.

Διπλωματική Εργασία «Διερεάνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

5.ΑΔΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Προκειμένου να συσταθεί ένα Α/Κ όπως έχει εκτεθεί και πιο πάνω πρέπει να 

λάβει την άδεια σύστασης από την Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς. Η επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς έχει τη διακριτική ευχέρεια και με γνώμονα πάντα την
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προστασία του επενδυτικού κοινού και την ομαλή λειτουργία της αγοράς να 

παράσχει ή να απορρίψει την άδεια σύστασης του Α/Κ.

Την αίτηση για τη χορήγηση άδεια σύστασης Α/Κ την υποβάλει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

μαζί με:

1. Τον κανονισμό του Α/Κ τον οποίο έχει καταρτίσει από κοινού με τον 

θεματοφύλακα

2. Δεσμευτική δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα αναλάβει 

καθήκοντα θεματοφύλακα

3. Αναλυτική κατάσταση των στοιχείων του ενεργητικού το οποίο θα 

πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι 1,200,000 Euro

Όταν υποβληθεί η ως άνω αίτηση η Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να 

χορηγήσει την άδεια σύστασης του Α/Κ, ελέγχει τη νομιμότητα του κανονισμού 

του Α/Κ καθώς επίσης και το κατά πόσο με αυτόν λαμβάνεται επαρκής 

μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων. Επίσης, 

ελέγχεται και η κατά νόμο σύνθεση των στοιχείων του Ενεργητικού του Α/Κ. 

Μέσα σε τρεις μήνες από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του Α/Κ, η 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. με ποινή ανάκλησης της άδειας σύστασης του Α/Κ, οφείλει να 

προσκομίσει στην Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του Θεματοφύλακα για 

την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του Α/Κ.

Η διάθεση των Α/Κ αρχίζει μόνο μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της άδειας 

σύστασης του Α/Κ και την υποβολή προς την Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς της 

βεβαίωσης του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του 

Ενεργητικού του Α/Κ.

Διπλωματική Εργασία <<Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

6. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η Ετπτρ. Κεφαλαιαγοράς ασκεί έναν διαρκή έλεγχο κατά τη λειτουργία των 

Α/Κ ο οποίος εκδηλώνεται προς δύο κατευθύνσεις:

Πρώτον η Α.Ε.Δ.Α.Κ., όπως έχει εκτεθεί και πιο πάνω, υποβάλει προς την 

Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς όλα τα στοιχεία και τις δηλώσεις τις οποίες επιβάλει ο 

νόμος και αφορούν τα Α/Κ. Παράλληλα, επειδή και η κατάσταση της 

Α.Ε.Δ.Α.Κ., παίζει καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία των 

Α/Κ, αυτή υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς για όλες τις 

μεταβολές στα στοιχεία τα οποία έχει γνωστοποιήσει στην Επιτρ. 

Κεφαλαιαγοράς κατά τη χορήγηση από αυτή της άδειας λειτουργίας της 

Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Δεύτερον, η Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωμα ενεργώντας προληπτικά ή 

κατασταλτικά να επεμβαίνει είτε ζητώντας πληροφορίες, είτε επιβάλλοντας 

κυρώσεις. Αντικείμενο βέβαια του ελέγχου είναι η νομιμότητα και όχι η 

σκοπιμότητα των πράξεων των φορέων εξουσίας πάνω στο Α/Κ, δηλαδή του 

Θεματοφύλακα και της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επομένως, αυτονόητο είναι ότι δεν 

αποτελεί αντικείμενο ελέγχου π.χ. η απόδοση του Α/Κ και η επενδυτική 

πολιτική της Α.Ε.Δ.Α.Κ., αλλά αντίθετα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου η 

νομιμότητα των επενδύσεων που πραγματοποίησε η Α.Ε.Δ.Α.Κ. για 

λογαριασμό ενός Α/Κ.

Σε αυτά τα πλαίσια και τα επαναλαμβανόμενα πρόστιμα κατά των Α.Ε.Δ.Α.Κ., 

οι οποίες παραβαίνουν την κείμενη νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρά.
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

7. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 79/1996 και 129/1998 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Τα Α/Κ κατατάσσονται σε κατηγορίες, έτσι ώστε να υπάρχει 

αντιστοιχία μεταξύ της ονομασίας κάθε Α/Κ, του σκοπού που αναφέρεται στον 

κανονισμό του και της σύνθεσης του ενεργητικού του, σύμφωνα με το 

κατωτέρω.

Υπάρχει αρχικώς η διάκριση σύμφωνα με την εντοπιότητα της επένδυσης, 

δηλαδή από ποιο γεωγραφικό χώρο είναι τα προϊόντα που απαρτίζουν το 

χαρτοφυλάκιο μας. Έτσι η διάκριση είναι σε εσωτερικού, εξωτερικού και 

διεθνή. Εσωτερικού ονομάζονται αυτά που τα χρεόγραφα που περιλαμβάνουν 

είναι εκδόσεις Ελληνικές, εξωτερικού ονομάζονται αναλόγως αυτά που έχουν 

χρεόγραφα του εξωτερικού, και διεθνή αυτά που είναι μικτός τύπος των δύο 

προαναφερομένων.

Η δεύτερη και ουσιαστικότερη ίσως διάκριση είναι αυτή της φύσεως των 

χρεογράφων που συμπεριλαμβάνουν. Έτσι διακρίνουμε τα ομολογιακά, 

διαθεσίμων, μικτά και ειδικού τύπου. Αναλυτικά έχουμε:

(α) Ομολογιακά, επενδύουν κατά τουλάχιστο 90% του ενεργητικού τους σε 

ομόλογα και γενικότερα ότι αναφέρεται ως μακροχρόνιοι τίτλοι σταθερού 

εισοδήματος. Το υπόλοιπο 10% μπορεί να περιλαμβάνει και μετοχές, αν 

κρίνει ο διαχειριστής ότι είναι απαραίτητο και υπολογίζει να προσδώσει 

μεγαλύτερη απόδοση στο αμοιβαίο.

40

Πανεπιστήμιο ΛΛακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



(β) Διαθεσιμών, επενδύουν κυρίως σε προϊόντα της χρηματαγοράς, 

δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, και όπως παραπάνω 

επιτρέπεται το υπόλοιπο 10% του ενεργητικού να περιλαμβάνει και μετοχές.

(γ) Μετοχικά, ονομάζονται όταν επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Τα μετοχικά 

Αμοιβαία Κεφάλαια, δεν δικαιούνται σε οποιαδήποτε μέρα της αποτίμησης 

τους να έχουν ποσοστό μικρότερο του 70% σε μετοχές. Το υπόλοιπο 

ποσοστό συμπληρώνεται με οποιοδήποτε από τα άλλα είδη.

(δ) Μικτά, ονομάζονται αυτά που είναι συνδυασμός των προηγούμενων τριών 

κατηγοριών.

(ε) Ειδικού τύπου, επενδύουν σε επενδυτικά προϊόντα ειδικού τύπου και 

τουλάχιστο 10%σε τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Έτσι μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα ένα μετοχικό εσωτερικού ή ένα 

μικτό διεθνές και ούτω καθ’ εξής. Περαιτέρω η κάθε Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να 

βγάλει ειδικές ονομασίες για να χαρακτηρίζει τα Α/Κ της όπως δυναμικό, Blue- 

Chip, που όμως είναι δευτερεύουσες ονομασίες και χαρακτηρίζουν απλά το 

συγκεκριμένο αμοιβαίο.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεόνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

8. ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το ενεργητικό των Α/Κ έτσι όπως ορίζεται από το νόμο 1969/1991, είναι ένα 

σύνολο περιουσίας, το οποίο σχηματίζεται από επιμέρους στοιχεία, όπως 

αυτά καθορίζονται στο άρθρο 32 (1) του ν. 1969/1991 ( και τις σχετικές 

αποφάσεις της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς σε εφαρμογή αυτού), και το οποίο τελεί 

υπό την αποκλειστική διαχείριση της Α.Ε. διαχειρίσεως Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η ελάχιστη 

σημερινή αξία κατά τη σύσταση του, ανέρχεται σε 1,173,881 Ευρώ. Πρέπει 

επίσης να σημειωθεί, ότι το ενεργητικό του Α/Κ είναι αυτοτελές και διακρίνεται 

τόσο από την περιουσία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. όσο και του θεματοφύλακα και ως εκ 

τούτου σε περίπτωση πτώχευσης ενός εκ των δύο προαναφερόμενων 

νομικών προσώπων, το ενεργητικό του Α/Κ τίθεται εκτός πτωχευτικής 

περιουσίας. Ομοίως, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη φύλαξη ή τη διαχείριση των κατ’ ιδίαν στοιχείων του 

ενεργητικού.

8.1 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ Α/Κ

Το ενεργητικό ενός Α/Κ μπορεί να επενδύεται μόνο στα στοιχεία που 

περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 32 του ν 1969/1991 και στις σχετικές 

αποφάσεις της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς οι οποίες εκδόθηκαν σε εκτέλεση της
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στον 
Ελλάδα-Καταγραφπ της τελευταίας πενταετίας»

παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου. Δηλαδή, οι επενδυτές του ενεργητικού 

ενός Α/Κ μπορεί να είναι μόνο σε κινητές αξίες όπως περιοριστικά 

απαριθμούνται στην παράγρ.1 εδάφια α έως και ε του άρθρου 32, σε 

πιστωτικούς τίτλους μέχρι 10% της καθαρής του αξίας, οι οποίοι μπορεί να 

είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και η αξία τους να μπορεί να 

προσδιορισθεί με ακρίβεια ημερησίως, ύστερα από άδεια της Επιτρ. 

Κεφαλαιαγοράς και εξομοιώνονται σε κινητές αξίες και τέλος σε μετρητά, 

τραπεζικές καταθέσεις, και ισοδύναμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους, υπό 

τον όρο ότι η επένδυση στα στοιχεία αυτά δεν αποτελεί την κύρια 

δραστηριότητα του Α/Κ.

Οι επενδύσεις των Α/Κ σε παράγωγα και τίτλους επιλογής ρυθμίζονται με τις 

υπ.αριθ. 8/194/04-07-2000 και 119/11-11-1998 αντίστοιχα. Οι επενδύσεις σε 

αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα γίνονται σε εφαρμογή 

του άρθρου 32 του ν. 1969/1991 με τους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις που σε αυτές αναφέρονται.

Η γενικότερη επενδυτική πολιτική και ειδικότερα ο τρόπος επένδυσης των 

στοιχείων του ενεργητικού ενός Α/Κ, οριοθετείται από τον κανονισμό του, αλλά 

και από την ονομασία του, η οποία προέρχεται από την ονοματολογική 

κατάταξη των Α/Κ όπως αυτή καθορίζεται από την με αρ.7293/1998 απόφαση 

της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Με άλλα λόγια, η ονομασία του Α/Κ, ο σκοπός του 

όπως καθορίζεται από τον κανονισμό και η σύνθεση του ενεργητικού, θα 

πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία. Η ως άνω απόφαση κατατάσσει 

λοιπόν τα Α/Κ σε μετοχικά, ομολογιακά, διαθεσίμων, μικτά και ειδικού τύπου 

όσον αφορά την διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού, αλλά και
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εσωτερικού, εξωτερικού, και διεθνή όσον την εθνικότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού.

Το άρθρο 33 του ν. 1969/1991 υιοθετεί την αρχή της κατανομής των κινδύνων, 

αρχή η οποία είναι συνυφασμένη με την λειτουργία του Α/Κ αλλά και 

προσδιοριστικό στοιχείο της έννοιας του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν 

την αρχή, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 33, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες του 

ίδιου εκδότη δεν πρέπει αφ’ ενός να υπερβαίνουν το 10% της καθαρής αξίας 

του ενεργητικού του Α/Κ, και αφ' ετέρου οι επενδύσεις του Α/Κ σε κινητές 

αξίες εκδοτών, στον καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει πάνω από το 

5% της καθαρής αξίας του ενεργητικού, να μην υπερβαίνουν το 40% της 

καθαρής αξίας.

Οι εξαιρέσεις αυτής της γενικής ρύθμισης καθορίζονται υπό προϋποθέσεις με

νέες παραγράφους, και μπορεί να φθάσει η επένδυση και

μέχρι το 100% της καθαρής αξίας του ενεργητικού σε κινητές αξίες του ίδιου

εκδότη.

Όσον αφορά την επένδυση σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α., αυτή κατ’ αρχήν 

επιτρέπεται εφόσον αυτά εμπίπτουν στον ορισμό της παρ. (2) του άρθρου 17 

ν. 1969/19991 και μέχρι 5% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του Α/Κ. 

Ωστόσο, κατά ορθότερη ερμηνεία, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 32 (1) (α)-(δ), από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι επενδύσεις σε 

μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη 

αγορά.

Τέλος, το Α/Κ δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια Α/Κ που διαχειρίζεται η ίδια 

Α.Ε.Δ.Α.Κ., ή άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία είναι συνδεδεμένη με την Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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του πρώτου Α/Κ, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε,κν2190/1920. Εξαίρεση 

αυτού του περιορισμού είναι η επένδυση σε τέτοιο Α/Κ, κατόπιν άδειας της 

Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς και χωρίς χρέωση προμήθειας ή άλλης αμοιβής, όταν 

το εν λόγω Α/Κ είναι σύμφωνα με τον κανονισμό του, εξειδικευμένο σε 

επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα.

Επίσης, η Α.Ε.Δ.Α.Κ., δια του συνόλου των Α/Κ που διαχειρίζεται, δεν 

επιτρέπεται να αποκτά μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

μεγαλύτερο του 10% των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας, ούτως ώστε να 

αποφευχθεί η άσκηση σημαντικής επιρροής στην διοίκηση του εκδότη. Το ίδιο 

ισχύει και για μετοχές εκδότριας εταιρείας από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 

που αποκτά Α/Κ, στην οποία επίσης δεν επιτρέπεται να αποκτήσει σημαντική 

επιρροή.

Επιπρόσθετα ορίζεται καθαρά ότι η Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα αποβλέπει αποκλειστικά 

στο συμφέρον των μεριδιούχων, και ότι το Α/Κ δεν επιτρέπεται να αποκτά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 10% : 1)των μετοχών του ίδιου εκδότη χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, 2) του συνόλου των ανεξόφλητων κατά τον χρόνο κτήσης 

από το Α/Κ ομολογιών του ίδιου εκδότη, 3) των κατά τον χρόνο κτήσεως 

κυκλοφορούντων μεριδίων ενός Α/Κ που εμπίπτει στην έννοια του αρ.17 

ν. 1969/1991, 4) των μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, 5) των 

μετοχών εταιρειών συμβούλων επενδύσεων και 6) των μετοχών της αε 

αποθετηρίων τίτλων.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα - Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

9.Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ Α/Κ

Η προσπάθεια προσέγγισης του ορισμού του Α/Κ, λόγω της ιδιαιτερότητας 

του, δεν είναι εύκολη. Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια αποθετικά, το Α/Κ 

δεν είναι εταιρεία, δεδομένου ότι αφ’ ενός μεταξύ των μεριδιούχων δεν 

υφίσταται εταιρικός δεσμός, αφ’ ετέρου οι μεριδιούχοι δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στη διοίκηση του Α/Κ, στοιχεία τα οποία και τα δύο, είναι εκ των 

ουκ άνευ, προκειμένου να χαρακτηριστεί το Α/Κ ως εταιρεία.

Με αυτό το σκεπτικό το Α/Κ, δεν είναι ούτε κοινωνία, δεδομένου ότι η βασική 

προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ως τέτοια, δηλαδή η άμεση εξουσία των 

μεριδιούχων στα στοιχεία του ενεργητικού απουσιάζει. Εξ' άλλου, οι διατάξεις 

περί κοινωνίας του Αστικού Κώδικα, εφαρμόζονται μόνο στο μέτρο που ο 

ν. 1969/1991 παραπέμπει σε αυτές.

Επιπρόσθετα, παρόλο που το Α/Κ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη οργάνωση 

λειτουργίας και επιδιώκει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό σκοπό, επειδή δεν 

ασκεί ίδια δραστηριότητα, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επιχείρηση. 

Διαφορετικό είναι βέβαια το ζήτημα, ότι για την Α.Ε.Δ.Α.Κ., η διαχείριση ενός 

Α/Κ είναι εμπορική πράξη.

Συνεπώς, συνδυάζοντας τις διατάξεις του ν. 1969/1991 το Α/Κ είναι ομάδα 

περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά και τελεί υπό την 

συγκυριότητα περισσοτέρων προσώπων, είναι αντικείμενο δε συλλογικής 

διαχείρισης, τα κατ' ιδίαν στοιχεία του ενεργητικού φυλάσσονται σε
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θεματοφύλακα και η διαχείριση και φύλαξη τους να έχει πάντα γνώμονα το 

συμφέρον των μεριδιούχων.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

10.ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το μερίδιο Α/Κ, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη αποτελεί μονάδα διαίρεσης 

της κοινής περιουσίας του Α/Κ. Σε αυτά τα πλαίσια, το μερίδιο δεν έχει 

ονομαστική αξία, και απλά εκφράζει την σχέση συγκυριότητας που έχει ο 

δικαιούχος μεριδιούχος στα κατ' ιδίαν στοιχεία του ενεργητικού. Με άλλες 

λέξεις, αντιπροσωπεύει το εμπράγματο δικαίωμα του μεριδιούχου, επί 

καθενός από τα στοιχεία του Ενεργητικού τα οποία όπως εκτεθεί και ανωτέρω 

τελούν υπό συλλογική διαχείριση.

10.1 ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

Ο Τίτλος Μεριδίου, αλλά και η Βεβαίωση συμμετοχής στο Α/Κ λόγω του κατ' 

εξοχήν αποδεικτικού τους χαρακτήρα, δεν ενσωματώνουν κάποιο 

εμπράγματο δικαίωμα του μεριδιούχου και κατά συνέπεια δεν συνιστούν 

αξιόγραφο, αλλά νομιμοποιητικό έγγραφο. Με άλλα λόγια, όποιος
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αναγράφεται ως μεριδιούχος σε Τίτλο Μεριδίων ή σε Βεβαίωση συμμετοχής 

σε Α/Κ, τεκμαίρεται ως μεριδιούχος.

Η δε διαφορά τους από πρακτική και νομική άποψη είναι η ακόλουθη: στην 

πράξη πλέον, οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., χορηγούν στους μεριδιούχους τους «Βεβαιώσεις 

συμμετοχής» στο Α/Κ με όλα τα στοιχεία που περιέχει και ο τίτλος και όχι 

τίτλους. Η νομική αξία αυτών των εγγράφων, στην πραγματικότητα ταυτίζεται.

Η διαφοροποίηση που δέχεται ο ν. 1969/1991 είναι η εφαρμογή του αρθ. 12α 

του κ.ν. 2190/1920 σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής του τίτλου 

και όχι της βεβαίωσης συμμετοχής, καθώς επίσης και στην προσυπογραφή 

του τίτλου από τον θεματοφύλακα. Η εφαρμογή του άρθρου 12α του κ.ν. 

2190/1920 και του άρθρου 843 επ. του Κ,Πολ.Δ στο οποίο παραπέμπει, 

δηλαδή την κήρυξη του τίτλου με δικαστική απόφαση, ως ανίσχυρου, σε 

περίπτωση κλοπής, καταστροφής του τίτλου και όχι της Βεβαίωσης 

συμμετοχής, καθώς και στην προσυπογραφή του Τίτλου από τον 

θεματοφύλακα. Η εφαρμογή του άρθρου στο οποίο παραπέμπει, δηλαδή την 

κήρυξη του τίτλου με δικαστική απόφαση, ως ανίσχυρου, σε περίπτωση 

κλοπής, καταστροφής ή απώλειας, δεδομένου του αποδεικτικού χαρακτήρα 

του Τίτλου, αλλά και του επίσης αποδεικτικού χαρακτήρα της εν λόγω 

δικαστικής απόφασης, καθιστά την όλη διαδικασία προαιρετική ως προς την 

Α.Ε.Δ.Α.Κ., εφόσον η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του Τίτλου θα μπορούσε 

να προκύψει και από άλλα στοιχεία, τα οποία κατά την απόλυτη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα ήταν επαρκή, αφ' ενός στο να σχηματίσει αυτή την 

πεποίθηση, αφ' ετέρου στο να διασφαλισθεί από ενδεχόμενη μελλοντική 

αμφισβήτηση της κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου. Όσον δε

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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αφορά την προσυπογραφή του τίτλου από τον θεματοφύλακα, αυτή ως τέτοια, 

φανέρωνε και τον έλεγχο της νομότυπης έκδοσης του. Η βεβαίωση 

συμμετοχής, αν και δεν προσυπογράφεται από τον θεματοφύλακα, ωστόσο, 

σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1969/1991, η έκδοση της ελέγχεται από 

αυτόν, έστω και αν δεν προσυπογράφεται.

Κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, ο ν. 1969/1991, στο άρθρο 19, εφαρμόζει 

αναλογικά τις διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν 

λογαριασμόν» στις περιπτώσεις συγκυριότητας επί μεριδίων Α/Κ.

Το άρθρο 19 ν. 1969/1991 θέτει ρητά την αρχή της συμβατικής απαγόρευσης 

των μεριδίων Α/Κ, με εξαίρεση τη μεταβίβαση μεταξύ συζύγων ή συγγενών 

πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή. Η παράβαση της 

απαγόρευσης συνεπάγεται την ακυρότητα της μεταβίβασης. Η κληρονομική 

διαδοχή πάντως, είναι απόκτηση μεριδίων εφόσον δεν εμπίπτει στην 

απαγόρευση του άρθρου 19 ν. 1969/1991.

Τέλος, τα μερίδια Α/Κ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 

ν. 1969/1991, επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου για 

εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους του α.ν. 1818/1951 άρθρο 3 παρ.1 

και 2 και των άρθρων 1244 επ. του αστικού κώδικα. Η ενεχυρίαση μεριδίου 

παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι της Α.Ε.Δ.Α.Κ. από την γνωστοποίηση 

της σε αυτήν από τον ενεχυριούχο δανειστή.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

10.2 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

10.2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Προκειμένου να καταστεί κάποιος Μεριδιούχος Α/Κ οφείλει:

(α) να υποβάλλει γραπτή αίτηση συμμετοχής προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ.,

(β) να αποδεχθεί τον κανονισμό του Α/Κ και

(γ) να καταβάλλει ολοσχερώς στον θεματοφύλακα το τίμημα που αντιστοιχεί 

στην τιμή διάθεσης των μεριδίων που επιθυμεί να αγοράσει. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. από 

την πλευρά της οφείλει πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από τον 

υποψήφιο μεριδιούχο, να του παραδώσει δωρεάν Ενημερωτικό Δελτίο για το 

Α/Κ το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 1969/1991.

Στην περίπτωση κατά την οποία, κάποιος υποψήφιος μεριδιούχος καταβάλλει 

το αντίτιμο για την αγορά μεριδίων στην Α.Ε.Δ.Α.Κ., τότε αυτή υποχρεούται 

εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας να το καταθέσει στον Θεματοφύλακα.

10.2.2 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το δίκτυο διάθεσης των Α/Κ σύμφωνα με το άρθρο 20 ν. 1969/1991 αποτελεί 

διαχειριστική εξουσία αλλά και ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Σε αυτά τα πλαίσια, η 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιήσει ως αντιπροσώπους για την διάθεση
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Α/Κ μόνο Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ε.Π.Ε.Υ. Η 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιήσει, εκτός δικτύου αντιπροσώπων, 

αυστηρά και μόνο για την διαμεσολάβηση στην διάθεση και εξαγορά μεριδίων, 

Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών. Η διαμεσολάβηση αυτή, έχει το 

περιεχόμενο της λήψης και διαβίβασης από την Ε.Λ.Δ.Ε. της εντολής του 

επενδυτή προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. για αγορά ή πώληση Α/Κ. Επιπρόσθετα, από 

τον κώδικα δεοντολογίας Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Χ. (Απόφαση Ε Κ. 8422/1998 

αρθ.10) καθιερώνεται η αντικειμενική ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ., τόσο για την 

διαμόρφωση, όσο και για την λειτουργία του δικτύου διάθεσης.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
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11.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τα αμοιβαία κεφάλαια καθορίζεται από το 

νόμο 1969/91, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Η πράξη σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η διάθεση και η εξαγορά 

μεριδίων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο,

Τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη 

επιβάρυνση, υπέρ του δημόσιου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και 

γενικά τρίτων.

Κατά την είσπραξη τόκων στο όνομα και για λογαριασμό του Α/Κ, ενεργείται 

από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το ν 

2238/1994, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή, εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά.
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Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υττοχρεούται σε καταβολή φόρου 0,3% ετησίως, στο όνομα και 

για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος υπολογίζεται επί του 

εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ. Ο φόρος λογίζεται 

καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, με 

ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου 

και Ιανουάριου του επομένου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την 

καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Α/Κ και των 

μεριδιούχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγούμενης 

παραγράφου.

Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ' ωφελεί των μεριδιούχων από την 

εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως, απαλλάσσεται από 

κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη 

επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 

γενικώς τρίτων.
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12. Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά την διαφάνεια των συναλλαγών των Α/Κ, 

προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής και άμεσης 

πρόσβασης του επενδυτικού κοινού, σε πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως 

θα ήταν δυνατό να επηρεάσουν την απόφαση του να επενδύσει σε κάποιο 

Α/Κ. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτές οι πληροφορίες είναι δυνατό να αφορούν τόσο 

την περιουσιακή κατάσταση του Ενεργητικού του Α/Κ, όσο και τη διοίκηση και 

διαχείριση του, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αυτή την 

νομοθετική επιταγή έρχονται να καλύψουν, αφενός τα ειδικά έγγραφα τα 

οποία είναι υποχρεωμένη να καταρτίζει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό του Α/Κ, 

και τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να 

διευκολυνθεί το επενδυτικό κοινό να σχηματίσει σαφή άποψη για την 

επικείμενη επένδυση του, αφετέρου δε οι θεσπισμένοι κανόνες για την 

διαφήμιση του Α/Κ οι οποίοι προφυλάσσουν το κοινό από παραπλανητικές 

διαφημίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια στρεβλή εικόνα 

σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο όπως είναι οι επενδύσεις.

53

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

13.0 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο κανονισμός του Α/Κ συντάσσεται από την 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το Θεματοφύλακα από κοινού. Αν και καθιερώνεται ρητά ο 

έγγραφος τύπος του Κανονισμού, ωστόσο, από ειδικές διατάξεις ιδιαίτερα 

αυτές που αφορούν το Ενημερωτικό Δελτίο (βλ.άρθρο 20 ν. 1969/1991), και 

επιβάλουν την υποχρέωση παράδοσης στον επενδυτή Ενημερωτικού Δελτίου 

του Α/Κ, το οποίο περιλαμβάνει και τον Κανονισμό αυτού, συνάγεται εμμέσως 

πλην σαφώς ο έγγραφος τύπος του Κανονισμού, ο οποίος βέβαια αποτελεί 

ιδιωτικό έγγραφο.

Το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού καθορίζεται από το άρθρο 22 και 

πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

α) την ονομασία του Α/Κ και τις επωνυμίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του 

Θεματοφύλακα.

β) τον σκοπό του Α/Κ ούτως ώστε να προκύπτουν σαφώς οι επενδυτικοί και 

οικονομικοί στόχοι του Α/Κ, η επενδυτική πολιτική και η πολιτική και μέθοδοι 

δανειοδότησης του στο πλαίσιο του άρθρου 37.

γ) το είδος των κινητών αξιών, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η περιουσία 

του Α/Κ.

δ) την τιμή διάθεσης των μεριδίων κατά το χρόνο σύστασης του.

ε) την προσπάθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά την

διάθεση και εξαγορά μεριδίων.

στ) τις αμοιβές που καταβάλλει το Α/Κ στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το Θεματοφύλακα.
Μ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



ζ) το χρόνο και την διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του 

Α/Κ.

η) τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων, 

θ) την διάρκεια του Α/Κ.

ι) αναφορές σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ.1 του άρθρου 17 α και της 

παρ.1 του άρθρου 18.

κ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19,38,43 ως και 45.

Οι διατάξεις του κανονισμού του Α/Κ αποτελούν συμβατικά δεσμευτικό 

κείμενο τόσο για την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το Θεματοφύλακα, όσο και για τον 

επενδυτή για τον οποίο στο μέτρο που δεν λαμβάνει μέρος στην κατάρτιση 

του αποτελεί σύμβαση προσχώρησης.

Διατάξεις του Κανονισμού οι οποίες αντιβαίνουν την ισχύουσα νομοθεσία είναι 

άκυρες.

Τέλος, όπου ο νόμος αφήνει την δυνατότητα ρύθμισης θεμάτων στον 

Κανονισμό του Α/Κ, η απουσία αυτής της ρύθμισης, δεν αφήνει περιθώριο 

επίκλησης τους από κανένα συμβαλλόμενο μέρος.
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14.ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το άρθρο 24 ορίζει απλώς το ελάχιστο περιεχόμενο του Ενημερωτικού 

Δελτίου, το οποίο πλέον έχει εξειδικευτεί και επεκταθεί με αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε άλλα θέματα. Δεν καθιερώνεται η τήρηση 

κάποιας υποχρεωτικής ενιαίας μορφής αυτού του εγγράφου, ούτε επιβάλλεται 

οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό να ακολουθούν κάποια σειρά. Με 

άλλα λόγια, το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελεί πηγή πληροφόρησης του 

επενδυτικού κοινού για την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τα Α/Κ τα οποία διαχειρίζεται και όχι 

μέτρο σύγκρισης με άλλες Α.Ε.Δ.Α.Κ. και άλλα Α/Κ.

Δεδομένης της αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου, αυτό αποτελεί μέσο 

διαρκούς ενημέρωσης για τον επενδυτή και ως εκ τούτου οποιαδήποτε 

σημαντική μεταβολή επέλθει μετά την έκδοση του, θα πρέπει να οδηγεί σε 

αντίστοιχη τροποποίηση του, τροποποιείται σε αυτό το σημείο, ούτως ώστε να 

συμπεριλαμβάνει αυτή την μεταβολή. Σε κάθε περίπτωση, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι 

υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο 

Ενημερωτικό Δελτίο και τυχόν ζημιά μεριδιούχου από ανακριβή στοιχεία τα 

οποία εμπεριέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δημιουργεί αξίωση 

αποζημίωσης του έναντι της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του Θεματοφύλακα. Επιπρόσθετα, 

ως διασφάλιση της σωστής και νομότυπης σύνταξης του, το Ενημερωτικό 

Δελτίο υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ελέγχει τα 

στοιχεία του και προβαίνει στις ανάλογες υποδείξεις (οι οποίες είναι 

δεσμευτικές για την Α.Ε.Δ.Α.Κ ), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.
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Έτσι σύμφωνα με την Απόφαση αρ.225 της 111ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 02.06.1992, και σε συνδυασμό με το άρθρο 

24 ν. 1969/1991, το ελάχιστο περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου 

διαμορφώνεται ως εξής:

1. Κανονισμός του Α/Κ.

2. Ημερομηνία σύστασης του Α/Κ και παρουσίαση της επενδυτικής 

πολιτικής του (σκοπός και ενδεχόμενοι περιορισμοί απόκτησης 

συγκεκριμένων στοιχείων), παρουσίαση του τρόπου διάθεσης των μεριδίων 

του και των σημείων διάθεσης και εξαγοράς του και απολογιστικά οικονομικά 

στοιχεία του Α/Κ.

3. Περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την 

σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της Α.Ε.Δ.Α.Κ. (περιέχει επωνυμία 

και ΑΡ.Μ.Α.Ε ).

4. Σύντομη εξειδίκευση του φορολογικού καθεστώτος που διέπει το Α/Κ 

(περίληψη άρθρου 48 ν. 1969/1991 και μνεία της φορολογίας επί των 

παραγωγών).

5. Ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των 

εκθέσεων του Α/Κ.

6. Νομική εξειδίκευση του δικαιώματος που αντιπροσωπεύει το μερίδιο: 

δικαίωμα συγκυριότητας επί των κατ' ιδίαν στοιχείων του Α/Κ.

7. Έδρα, διεύθυνση, ημερομηνία σύστασης και διάρκεια, ίδια κεφάλαια και 

μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταυτότητα και καθήκοντα (ιδιότητα π.χ. 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κτλ.) των μελών των οργάνων διοίκησης, 

διεύθυνσης (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντές) και εποπτείας

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
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και μνεία των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν αυτά τα πρόσωπα, 

εκτός εταιρείας εφόσον αυτές οι δραστηριότητες έχουν σημασία γι' αυτή. 

Παρουσίαση των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής.

8. Τα Α/Κ που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. (παρουσίαση και ανάλυση κατά 

Α/Κ : αρκεί η ονομασία καθενός από αυτά και ο αριθμός αδείας σύστασης 

τους).

9. Νομική μορφή (επωνυμία), και έδρα του θεματοφύλακα (και 

υποθεματοφύλακα).

10. Επωνυμία και ιδιότητα εξωτερικού συμβούλου επενδύσεων του Α/Κ, 

καθώς και εφόσον η αμοιβή του καταβάλλεται από το Α/Κ, τα κύρια σημεία της 

σύμβασης μεταξύ αυτού και της εταιρείας, με εξαίρεση τα στοιχεία που 

αφορούν την αμοιβή του.

11. Κάθε άλλο αναγκαίο για τον επενδυτή στοιχείο, που θα του επιτρέψει 

να λάβει πλήρη και τεκμηριωμένη γνώμη για την επένδυση του Α/Κ.

12. Προσαρτάται και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του Α/Κ, 

μαζί με την έκθεση του λογιστικού της ελέγχου.

Εάν το Α/Κ διαθέτει μερίδια σε άλλο κράτος της Ε.Ε. στο ενημερωτικό Δελτίο 

θα πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται σε 

αυτό το κράτος, ώστε να διενεργούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η 

εξαγορά, η εξόφληση, η εξόφληση των μεριδίων και οι δημοσιεύσεις που 

αφορούν το Α/Κ.

Παράλληλα με το Ενημ. Δελτίο του ν. 1969/1991, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με

την απόφαση 7857/1997 της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς οφείλουν να

δημοσιεύσουν περιληπτικό ενημερωτικό δελτίο, για τα Α/Κ που διαχειρίζονται.
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Η σκοπιμότητα θέσπισης του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου, είναι να 

διατίθεται στο μέσο επενδυτή, ένα ενημερωτικό έντυπο το οποίο θα είναι 

προσιτό σε αυτόν. Ωστόσο, στην πράξη, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο 

περιέχει σε γενικές γραμμές τα ίδια στοιχεία με το ενημερωτικό δελτίο του 

ν. 1969/1991.

15.01 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τα άρθρα 39,40,41 και 42 ρυθμίζουν τα ζητήματα της διαχειριστικής κρίσης 

του Α/Κ και των εκθέσεων τις οποίες υποχρεούται να συντάσσει.

Από το άρθρο 39 προκύπτει ότι η διαχειριστική χρήση ενός Α/Κ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ημερολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση τα νεοσύστατα Α/Κ μπορούν 

να ορίσουν διαχειριστική χρήση μικρότερη του έτους, δηλαδή από την 

ημερομηνία σύστασης τους.

Κατ’ αρχήν η Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι υποχρεωμένη να υποβάλει δύο εκθέσεις για 

κάθε Α/Κ που διαχειρίζεται: μία ετήσια και μία εξαμηνιαία.

Η ετήσια έκθεση η οποία αναφέρεται στην παρελθούσα διαχειριστική χρήση 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 39): 

α) Την περιουσιακή κατάσταση του Α/Κ με αναλυτικές και εκτενείς αναφορές 

σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, σχετικά με την ποσότητα κινητών αξιών, 

αποτίμηση, καθαρή αξία κ.λ.π.
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β) Αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσης, δηλαδή πρόσοδοι,

κέρδη, ζημιές, δαπάνες κ.λ.π.

γ) Τα διανεμόμενα και επανεπενδυόμενα κέρδη.

δ) Τις συνολικές εισροές και εκροές από τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων, 

την ανατίμηση ή την υποτίμηση των επενδύσεων και άλλες τυχόν μεταβολές, 

που επηρέασαν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Α/Κ, κατά την διάρκεια της 

χρήσης-

ε) Κατάσταση που περιλαμβάνει τον αριθμό των μεριδίων που διατέθηκαν και 

αυτών που εξαγοράσθηκαν κατά την διαχειριστική χρήση και τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων μεριδίων στην αρχή και το τέλος της διαχειριστικής χρήσης 

στ) Την αξία του μεριδίου

ζ) Τις κινητές αξίες από τις οποίες αποτελείται το χαρτοφυλάκιο, 

ταξινομημένες κατά τις ειδικότερες κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 32, με αναφορά του ποσοστού που αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία 

στο σύνολο του Ενεργητικού κάθε Α/Κ

η) Συγκριτικό πίνακα των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων του Α/Κ, 

από τον οποίο να προκύπτει η συνολική καθαρή αξία του Ενεργητικού και η 

αξία του μεριδίου στο τέλος κάθε χρήσεως.

θ) Κάθε άλλη σημαντική πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να 

μορφώσουν γνώμη για την δραστηριότητα του Α/Κ και τα αποτελέσματα του. 

ι) Μνεία του ύψους των υποχρεώσεων από κάθε μία κατηγορία πράξεων κατά 

την έννοια της παρ.4 του άρθρου 32 (π.χ. επενδύσεις σε παράγωγα, Warrants 

κτλ ), τις οποίες πραγματοποίησε το Α/Κ στην διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς.
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Η δε εξαμηνιαία έκθεση συντάσσεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε 

ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνει για το παρελθόν εξάμηνο τα στοιχεία 

που περιέχονται στις περιπτώσεις α,δ,ε,στ και ζ, της παρ.3 του άρθρου 39 

(βλ. ακριβώς ανωτέρω) καθώς και αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της 

περιόδου σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.3 του άρθρου 39.

Οι ως άνω εκθέσεις του Α/Κ, ελέγχονται από μέλη του Σώματος Ορκωτών 

Ελεγκτών του άρθρου 75 ν. 1969/1991, υποβάλλονται στην Επιτρ. 

Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στην διάθεση των μεριδιούχων μέσα στο πρώτο 

δίμηνο από την λήξη κάθε χρήσεως ή ημερολογιακού εξαμήνου αντιστοίχως. 

Επιπρόσθετα, οι δηλώσεις αυτές είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου 

(άρθρο 41).

Επίσης, στο τέλος κάθε χρήσεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και 

σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών συνοπτική κατάσταση του 

Ενεργητικού του Α/Κ, ο λογαριασμός αποτελέσματος χρήσεως και η διάθεση 

των κερδών (άρθρο 41 παρ.2).

Τέλος, ο διορισμός του ελεγκτή των ως άνω δηλώσεων συνιστά αρμοδιότητα 

και ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία μπορεί και να τον ανακαλέσει ελεύθερα. Ο 

ελεγκτής έχει ως κύρια αποστολή την πιστοποίηση της τήρησης των 

λογιστικών αρχών και της νομοθεσίας αφενός, και της τήρησης του 

Κανονισμού του Α/Κ αφετέρου.
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(IV) ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ο θεσμός των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) είναι ένας 

σχετικά νέος θεσμός στη χώρα μας Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ » ήταν η πρώτη εταιρεία 

ΕΕΧ. στον ελλαδικό χώρο. Ιδρύθηκε το 1972 από την Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανίας Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ). Τον Ιανουάριο του 2001 λειτουργούσαν 17 

εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είναι ανώνυμες εταιρείες 

με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών (μετοχές, 

ομολογίες, ομόλογα, τίτλοι μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, έντοκα γραμμάτια 

του δημοσίου και άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα), σύμφωνα με το 

Ν. 1969/91.

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είναι και αυτές Οργανισμοί 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) (ΟΣΕΚΑ), όπως και τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια, με τη διαφορά ότι είναι ΟΣΕΚΑ «κλειστού τύπου» και ότι η είσοδος 

ενός προσώπου σε αυτή τη μορφή συλλογικής επενδύσεως γίνεται μόνο με 

την αγορά της μετοχής της εταιρίας στο χρηματιστήριο, όπως αντιστοίχως η 

έξοδος από αυτήν γίνεται με την πώληση της μετοχής.

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου εξασφαλίζουν για τους επενδυτές 

(μετόχους τους) όλα τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν και τα αμοιβαία 

κεφάλαια (διασπορά κινδύνου, επαγγελματική διαχείριση, πρόσβαση στις

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
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μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, διαπραγματευτική 

δύναμη, διαφάνεια διαχειρίσεως, κ.λ.π.)
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2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.Ε.Χ.

Η Α.Ε.Ε.Χ. είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό την 

επαγγελματική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Το νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της είναι όπως και στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. ο 

Κ.Ν. 1969/1991 και ο Κ.Ν.2190/1920 που διέπει όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες 

που ιδρύονται και δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. Το ελάχιστο 

μετοχικό κεφάλαιο μεταβλήθηκε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

12/177/7.2.1999 , σε 5,800,000 Ευρώ εκ των οποίων πρέπει να είναι 

ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά όλο το ποσό ή κινητές αξίες, πλην 

ποσοστού κατά μέγιστο 10% που δύναται να είναι σε πάγια περιουσία που 

καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες λειτουργείας ΑΕΕΧ. ( Άρθρο 9 του 

Κ.Ν.2190/20 ρυθμίσεις αρ.1 πράξεις35 των 1969/91)

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.

Ως κινητές αξίες νοούνται τα πάσης φύσεως χρηματοοικονομικά προϊόντα

αυτά είναι κυρίως οι μετοχές όπου προτιμάται στην περίπτωση των Α.Ε.Ε.Χ.
63

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένες αγορές και σε μειοψηφική συμμετοχή 

μετοχές μη εισηγμένες.

Βάση νομοθεσίας όμως κινητές αξίες θεωρούνται εκτός των μετοχών οι 

ομολογίες(εταιρικές, κρατικές) μερίδια Α/Κ, πιστοποιητικά καταθέσεων άρθρου 

9 των Α.Ν. 148/1967, Ε.Γ.Ε.Δ. και όσα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

υπάγονται στο άρθρο 1 του νόμου 1969/91 χωρίς ιδρυτικούς τίτλους.

Οι ειδικότερες υποχρεώσεις και δικαιώματα της ΑΕΕΧ είναι οι ακόλουθες:

1. Αδεια λειτουργίας Ε.Ε.Χ. που προηγείται από την σύσταση της 

εταιρίας. Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης εταιρείας σε Ε.Ε.Χ. έχουμε 

υπαγωγή στο άρθρο 2 παρ.1 Ν 1969/91. Η Ε.Ε. οφείλει να ελέγξει οργάνωση 

τεχνικά και οικονομικά μέσα εταιρείας , αξιοπιστία και πείρα προσώπων 

διοίκησης και καταλληλότητα ιδρυτών για διασφάλιση χρηστής διαχείρισης.

2. Άδεια σύστασης Εμπορίου.

3. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως το Δ.Σ. της Α.Ε.Ε.Χ. ως προς τις 

έννομες σχέσεις της Α.Ε. με τους μετόχους.

4. Οφείλει να κάνει αίτηση εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά εντός 

εξαμήνου.

5. Έχει την πρόσθετη υποχρέωση τοποθέτησης του μισού μετοχικού 

κεφαλαίου εταιρείας σε αξίες σύμφωνα αρ.4 παρ.1, Ν 1969/91.

6. Συντάσσει ενημερωτικό δελτίο αρθρ.24, Ν 1969/91

7. Τροποποιεί καταστατικά και επιμελείται ότι σχετίζεται με αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου, άρθρου 2 παρ.3, Ν. 1969/91

8. Οφείλει σε περίπτωση ανάκλησης να διατηρηθεί Α.Ε και διέπεται από 

Ν.2190/20.
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9. Οφείλει στο τέλος χρήσης περιόδου να κάνει αποτίμηση του 

ενεργητικού στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας. Η 

αποτίμηση ορίζεται ως εξής:

(α) για τις εισηγμένες είναι ο μ.ο. της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον 

τελευταίο μήνα χρήσης

(β) για τις μη εισηγμένες η αποτίμηση έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της 

Ε.Ε., και σύμφωνα με το αρθ.4, παρ.2, Ν. 1969/91

10. Οφείλει να ακολουθεί τους περιορισμούς επένδυσης σε ποσοστά 

συμμετοχής όπως ορίζεται από τους κανόνες της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς. 

Σημαντικό είναι να μην επενδύει ποσοστό άνω του 10% του ενεργητικού του 

σε αξίες του ίδιου εκδότη. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί κατ’ εξαίρεση εάν ο 

εκδότης είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου εγχώριο ή της αλλοδαπής. Σε αυτή 

την περίπτωση τα ποσοστά συμμετοχής φθάνουν και το 35%.

Η Α.Ε.Ε.Χ. πραγματοποιεί τους σκοπούς της ως εξής:

• Εκπροσωπεί τα μέλη της σε ελληνικές, διεθνής και αλλοδαπές αρχές και 

οργανισμούς

• Ενημερώνει τα μέλη της για θέματα που άπτονται της επαγγελματικής 

δραστηριότητας της

• Οφείλει να αναπτύσσει χρήσιμες και τακτικές σχέσεις μεταξύ των μελών 

και συγγενών τους, με ελληνικούς και διεθνής οργανισμούς που θα 

εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα τους

• Συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με κατάρτιση 

νόμων και να ερμηνεύει νόμους, διατάξεις και κανονισμούς που διέπουν τη 

λειτουργία των μελών τους.
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• Προωθεί σχέσεις των μελών με διεθνείς ενώσεις του αυτού αντικειμένου 

όπως η Federation Europeenne des Fonds et Societes d’lnvestissement

• Οφείλει να προωθεί τη σωστή προβολή του θεσμού

• Οφείλει να προωθεί και να προτείνει μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας 

της επαγγελματικής διαχείρισης

• Προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης και εκπαίδευσης του 

προσωπικού

• Οφείλει να συμμετέχει και να υποβοηθά τις Επιτροπές επίλυσης θεμάτων 

κοινού ενδιαφέροντος

4. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αντίθετα με τα Α/Κ στις Ε.Ε.Χ. ο θεματοφύλακας έχει απλουστευμένες 

αρμοδιότητες. Σύμφωνα με το αρ.8, παρ.1 Ν. 1969/91, οι κινητές αξίες των 

Α. Ε.Ε.Χ. κατατίθενται προς φύλαξη σε τράπεζα η οποία έχει το ρόλο του 

θεματοφύλακα. Η φύλαξη των εν λόγω αξιών ανατίθεται σε μια ελληνική 

τράπεζα, όταν αυτές οι αξίες είναι ελληνικές. Αλλοδαπές αξίες και ελληνικές 

αξίες που διαπραγματεύονται σε ξένα χρηματιστήρια μπορούν να έχουν ως 

θεματοφύλακα τράπεζες του εξωτερικού.

Πέραν αυτών των αρμοδιοτήτων, ουδεμία άλλη ευθύνη έχουν οι 

θεματοφύλακες, σε ότι αφορά την εκκαθάριση ή αποτίμηση των αξιών. Όλες 

οι άλλες αρμοδιότητες είναι στο Δ.Σ.
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5. ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΕΧ

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, ως ανώνυμες εταιρείες, υπάγονται 

στην εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και ειδικότερα στην Διεύθυνση ΑΕ 

και Πίστεως. Επομένως, η άδεια σύστασης αυτών των εταιρειών και η 

έγκριση του καταστατικού τους παρέχονται από τον Υπουργό Εμπορίου. Οι 

σχετικές καταχωρίσεις διενεργούνται στο Υπουργείο Εμπορίου στην αρμόδια 

κεντρική υπηρεσία του οποίου τηρούνται τα μητρώα αυτών των εταιρειών. 

Παράλληλα η ιδιαίτερη δραστηριότητα των Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 

οποία παρέχει σε αυτές άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου προηγείται της άδειας σύστασης της και είναι 

απαραίτητη και στην περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης εταιρείας σε 

Ε.Ε.Χ.(ΑΡΘΡΟ 2 Παρ.1 Ν. 1969/91).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια 

λειτουργίας της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ελέγχει την οργάνωση, 

τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρείας την αξιοπιστία και την πείρα των 

προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν και την καταλληλότητα των 

ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας. Με άλλα 

λόγια ελέγχει την καταλληλότητα και την ικανότητά της να εκπληρώσει τον 

σκοπό της προς το συμφέρον του επενδυτικού κοινού. Τα κριτήρια αυτού του 

ελέγχου μπορούν να εξειδικευτούν με απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς ( άρθρο 2 παρ. 2Ν. 1969/91).
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Ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της εταιρείας αναγράφεται σε κάθε έγγραφο 

της κάτω από την εταιρική της επωνυμία(άρθρο 2 παρ 4Ν 1969/1).

Επίσης για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας όπως και την 

αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Επιτροπής της 

Κεφαλαιαγοράς Κάθε δημοσίευση που αφορά την τροποποίηση του 

καταστατικού της εταιρείας ή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 

γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (2 παράγραφοςθ Ν. 1969/91). 

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Ε.Ε.Χ θέτει αυτή εκτός 

πεδίου εφαρμογής του Ν. 1969/91.Η εταιρεία όμως εξακουλουθεί να υφίσταται 

και ως Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20.

Τέλος, το ίδιο άρθρο (2παράγραφος 5 Ν1969/91) απαγορεύει στις Εταιρείες 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου να προβαίνουν στην έκδοση ιδρυτικών τίτλων.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ε.Χ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει

αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε

κάποια άλλη κύρια και παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους

μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε άλλη εποπτευόμενη αγορά

κράτους- μέλους, εφόσον αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και

ανοικτή στο κοινό εντός εξαμήνου από τη σύστασή της ( ή εντός εξαμήνου

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής μιας εταιρείας σε

ΕΕΧ). Επίσης καθορίζεται ως πρόσθετη υποχρέωση η τοποθέτηση του ήμισυ
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του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε αξίες, σύμφωνα με τις επιταγές της 

ισχύουσας νομοθεσίας για την τοποθέτηση των διαθεσίμων αυτών των 

εταιρειών(άρθρο 3 και 1).

Σε περίπτωση που δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες ή Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρεία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου τίθεται υπό εκκαθάριση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την 

δυνατότητα να παράσχει στην εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εφάπαξ ή 

επανειλημμένα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως για τη 

εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (όχι όμως για 

τις λοιπές αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η παράταση 

αυτή προβλέπεται ειδικά σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας καθώς και σε 

περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε 

κίνδυνο την κάλυψη της αυξήσεως του κεφαλαίου και την πραγματοποίηση 

της απαιτούμενης διασποράς των μετοχών. Αν όμως η εταιρεία δε υποβάλει 

την σχετική αίτηση μέσα και σε αυτή την προθεσμία, το αποτέλεσμα είναι πάλι 

το ίδιο, ανάκληση άδειας και θέση της εταιρείας υπό εκκαθάριση, (άρθρο 3 

παράγραφος 2 Ν1969/91).

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
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7.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

7.1 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το άρθρο 13Ν1969/91 προβλέπει τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος 

φυσικών προσώπων και όχι σε βάρος της εταιρείας (αυτό προβλέπεται στο 

άρθρο 15).

Συγκεκριμένα , οι παράγραφοι 1 και 2 α' θεμελιώνουν την ποινική ευθύνη των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των 

διευθυντών αλλά και των υπαλλήλων αυτής που παραβαίνουν εν γνώσει τους 

τις διατάξεις αυτού του νόμου ή τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά 

εξουσιοδότηση του (φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι εκατό εκατομμύρια 

δραχμές για παράβαση άρθρων 4,5,6, χωρίς να θίγεται το κύρος των 

συμβάσεων που συνήφθησαν κατά παράβαση αυτών-πρόστιμο μέχρι δέκα 

εκατομμύρια δραχμές για παράβαση των λοιπών διατάξεων).

7.2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΕΥΔΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Όποιος εν γνώσει του προβλέπει σε ψευδείς δηλώσεις προς το κοινό 

σχετικώς με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

με σκοπό να επηρεάσει τη διαμόρφωση των τιμών αυτής τιμωρείται, κατόπιν
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αιτήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με φυλάκιση και χρηματική ποινή 

μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές.(άρθρο 13&2 εδ’ β’)

Επίσης με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές 

τιμωρείται όποιος προβαίνει σε ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, 

γνωστοποιήσεις ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο, για να δημιουργήσει 

στο κοινό την εσφαλμένη εντύπωση ότι επιχείρηση αποτελεί εταιρεία 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του νόμου 1969/91 (άρθρο 14).
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7.3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ειδικών 

μέτρων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α.)όταν παύουν να υφίστανται κατά τη λειτουργία της εταιρείας οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για τη σύστασή της,

Β)όταν η εταιρεία παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο, τον έλεγχο που ασκεί 

η αρμόδια αρχή,

Γ)όταν η εταιρεία παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, των 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του καταστατικού της.

Εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή μίας από τις παραπάνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται:

να αποφασίσει το διορισμό επιτρόπου προσωρινού ή μη 

να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της εταιρείας, 

αφού προηγουμένως ζητήσει εξηγήσεις από την εταιρεία.
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0 διορισμός του προσωρινού επιτρόπου επιτελείται με απόφαση της 

Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς, η οποία ορίζει τα προσόντα και την αμοιβή 

του επιτρόπου(την οποία επωμίζεται η υπεύθυνη εταιρεία). Ο προσωρινός 

επίτροπος δεν υποκαθιστά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, αλλά απλώς 

συμπράττει με αυτό.

.Αυτό συμβαίνει, από τη δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό του 

επιτρόπου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μία βασική υποχρέωση του 

επιτρόπου αποτελεί η υποβολή, εντός ενενήντα ημερών(90) το αργότερο από 

του διορισμού του, έκθεσης περί της οικονομικής , λογιστικής και διοικητικής 

καταστάσεως της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, μετά την εξέταση της έκθεσης, δύναται είτε να παύσει το 

καθεστώς του προσωρινού επιτρόπου, είτε να παρατείνει αυτό το καθεστώς, 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην πρώτη περίπτωση, η Επιτροπή 

αποφασίζει για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ή για τη θέση αυτής 

σε εκκαθάριση.(άρθρο 15 παράγραφος 2).

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται ο θεσμός του επιτρόπου. Ο 

επίτροπος διαφοροποιείται από τον προσωρινό επίτροπο με βάση τις 

εξουσίες του.

Από τη δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, αυτός υποκαθιστά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε 

κάθε του ενέργεια. Η υποκατάσταση αυτή παύει μόνο ύστερα από σχετική 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .Σε τέτοια περίπτωση πάντως, η 

εταιρεία διέρχεται υποχρεωτικά από το στάδιο του προσωρινού επιτρόπου, 

μέχρις ότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει είτε το πέρας της

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
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επιτροπείας , είτε τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση (ο τρόπος εκκαθάρισης 

ρυθμίζεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου), είτε τέλος, τη συνέχιση της 

λειτουργίας της εταιρείας.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8.1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το άρθρο του Ν 1969/91 θέτει για την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

ένα περιορισμό στο σύνολο των ανεξόφλητων δανείων που έχει συνάψει η 

εταιρεία σε μία δεδομένη στιγμή Αυτό το σύνολο δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

8.2 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ -ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΕΕΧ

Το άρθρο ΙΟπαράγραφος 1 του Ν1969/91 θέτει τον κανόνα της υποχρεωτικής 

διανομής του συνόλου των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης στους 

μετόχους Η γενική συνέλευση της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

δύναται να αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος, μόνο εφόσον το 

καταστατικό της περιέχει σχετική πρόβλεψη. Σε κάθε περίπτωση πάντως η μη 

διανομή μερίσματος θα πρέπει να απολήγει είτε στο σχηματισμό
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αφορολόγητου αποθεματικού, είτε στην δωρεά διανομή μετοχών της εταιρείας 

Για το ειδικό αυτό αττοθεματικό, που σχηματίζεται από λοιπά εκτός από κέρδη 

κεφαλαίου έσοδα, δεν ορίζεται ο σκοπός που θα τείνει να εξυπηρετεί, ούτε 

κάποιο ανώτατο όριο. Αντίθετα, το ειδικό αποθεματικό που δύναται να 

σχηματιστεί ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης από τα κέρδη 

κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη κάλυψη ζημιών από την 

πώληση κινητών αξιών σε τιμή κατώτερη της τιμής κτήσεως. Η κράτηση αυτή 

παύει υποχρεωτικώς μετά την κάλυψη του τριακόσια τοις εκατό (300%) των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. (Το αποθεματικό όμως αποτελεί μέρος των 

ιδίων κεφαλαίων γεγονός που απολήγει στην μετάθεση του ορίου με κάθε 

αύξηση του).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 2, με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης, επιτρέπεται η δημιουργία τακτικού αποθεματικού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920.Ωστόσο από τη διατύπωση 

αυτής της παραγράφου του άρθρου 10 προκύπτει ότι ο σχηματισμός αυτού 

του αποθεματικού είναι δυνατός μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης 

και όχι με καταστατική ρύθμιση.

Η ΕΕΧ μπορεί να σημειώσει στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης ζημιά 

προερχόμενη από τον τρόπο αποτίμησης των κινητών αξιών (που εισάγεται 

με το άρθρο 4*2 του αυτού νόμου), δηλαδή από τη αποτίμηση τους 

υποχρεωτικά στην κατώτερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας. Για 

την κάλυψη αυτής της ζημιάς επιτρέπεται σχηματισμός προβλέψεως μέχρι 

του συνόλου της αναμενόμενης ζημιάς( άρθρο 10 παράγραφος 3)

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
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Τέλος το άρθρο 10(παράγραφος 4) προβλέπει ποσοτικό περιορισμό των 

αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ΕΕΧ. Η ρύθμιση αυτή 

απαγορεύει την καταβολή αμοιβών που να υπερβαίνουν συνολικά το ένα 

δέκατο των κερδών που διανεμήθηκαν κατά την αυτή περίοδο ή το ένα 

εικοστό της υπεραξίας του χαρτοφυλακίου της αυτής περιόδου.
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9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται παντός φόρου, 

τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιοσδήποτε άλλης 

επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου επί του κεφαλαίου τους, με 

εξαίρεση το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και το φόρο προστιθέμενης αξίας. 

Κατά της είσπραξη τόκων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του ν.2238/1994, 

κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου 

τρία τοις χιλίοις (3%*)ετησίως, που υπολογίζεται επί του μέσου όρου των 

επενδύσεων τους, πλέον διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως 

απεικονίζονται στους τριμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται 

από την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 1969/91.
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Φόρος αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσο στο 

πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουάριου του επόμενου 

εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται 

η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων, επιφυλασσόμενων 

των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 113 

και 116 του ν.2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που 

οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

Οι πράξεις σύστασης , το καταστατικό των εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και οι εκδιδόμενες από αυτές μετοχές απαλλάσσονται παντός 

φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς , δικαιώματος ή 

οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, 

εξαιρουμένων των φόρων συγκέντρωσης κεφαλαίου και προστιθέμενης αξίας 

και της νόμιμης προμήθειας του χρηματιστή.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τα διαθέσιμα των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου τοποθετούνται 

αποκλειστικά:

• Κινητές αξίες εισηγμένων στην κύρια και παράλληλη αγορά 

χρηματιστηρίου αξιών κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

• Σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε άλλη εποπτευόμενη αγορά 

κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή 

λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό.

•
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• Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια και παράλληλη αγορά 

χρηματιστηρίου αξιών κράτους μη μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφ’ 

όσον η αγορά αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης κατηγορίας. 

Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές αυτού του εδαφίου ορίζονται εκάστοτε 

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής οικονομίας, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

• Σε τίτλους μεριδίων ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων, σε τίτλους 

μεριδίων κοινοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

της οδηγίας της Ε.Ο.Κ. 851611 Ε.Ο.Κ. (Ε.Ε.Ε.Ο.Κ. 1375131.12.1905) και σε 

τίτλους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτου, εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

κράτους, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πιο πάνω οδηγίας.

• Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους:

1. Η έκδοση να περιλαμβάνει υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους 

το αργότερο σε χρηματιστήρια και αγορές των περιπτώσεων της Ε.Ε. ή άλλες 

εποπτευμένες αγορές.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία οι νεοεκδιδόμενες αξίες αφορούν κάλυψη 

μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με 

το άρθρο 8α του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, η εταιρεία 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύναται να συνάπτει με τον ανάδοχο της ως άνω 

έκδοσης σύμβαση για τη συμμετοχή της στη δημόσια εγγραφή, υπό την 

επιφύλαξη της προαναφερόμενης υποπεριπτώσεως.

• Σε άλλες κινητές αξίες, μέχρι ποσού που, κατά την τοποθέτηση, δεν 

υπερβαίνει το 1/10 των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας επενδύσεως 

χαρτοφυλακίου, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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• Σε κινητά και ακίνητα πράγματα που εξυπηρετούν τις άμεσες 

λειτουργικές της ανάγκες, μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 1/10 των ιδίων 

κεφαλαίων της.

• Σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις.

Η Εταιρείες Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου, κατά την εξαγωγή συναλλάγματος 

για την πραγματοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδας υπόκεινται στους 

ισχύοντες συναλλαγματικούς περιορισμούς.

Η Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου δύναται να καταρτίζει συμβάσεις ή να 

προβαίνει σε πράξεις, που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου κινητών αξιών που διαθέτει, καθώς και στην κάλυψη 

συναλλαγματικών κινδύνων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέτει κανόνες για την κατάρτιση των 

παραπάνω συμβάσεων και πράξεων.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

11. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ Ε.Ε.Χ.

Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών στο τέλος κάθε χρήσης 

γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτίσης του συνολικού 

χαρτοφυλακίου, των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής του, όπου 

τρέχουσα τιμή θεωρείται:
78

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

(α) Για τις εισηγμένες κινητές αξίες ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής 

τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης και

(β) για τις μη εισηγμένες κινητές αξίες η τιμή που προκύπτει σύμφωνα με τους 

κανόνες που ορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για τη ζημία που τυχόν προκύπτει από την παραπάνω αποτίμηση 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13, του Ν2020/1992.

12.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου θέτουν στη διάθεση του κοινού ανά 

τρίμηνο πίνακα όλων των επενδύσεων τους, που αναγράφει το μέσο κόστος 

και την αγοραία αξία κάθε επένδυσης και δημοσιεύουν ανά εξάμηνο τη 

συνολική και κατά μετοχή λογιστική καθαρά θέση των Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιμές.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται ο τρόπος και ο 

χρόνος των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων της προηγούμενης 

παραγράφου και ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με 

όμοια απόφαση μπορούν να υποχρεώνονται οι Εταιρείες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου να τηρούν ειδικά λογιστικά βιβλία, να παρέχουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες στους μετόχους τους και να δημοσιεύουν και
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
άλλα στοιχεία, που καθορίζονται με την απόφαση αυτή. Μέχρι την έκδοση της

απόφασης του πρώτου εδαφίου ισχύουν οι αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, που έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 7 του ν.δ. 608/1970 

(Φ.Ε.Κ.170α).

13.ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει σε μέλη του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών του άρθρου 75 Ν 1969/91, τη διενέργεια έκτακτων 

ελέγχων των ΕΕΧ. Οι έλεγχοι αυτοί (άρθρο 11Ν 1969/91) διακρίνονται από 

αυτούς που επιτρέπουν τα άρθρα 40 και 40α Ν.2190/1920 τόσο ως προς το 

αντικείμενο όσο και ως προς το σκοπό. Αντικείμενο ελέγχου αποτελεί η 

τήρηση των διατάξεων του Ν1969/91 ( και όχι του Ν2190/1920) και ο σκοπός 

αυτού είναι η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και όχι η 

ενημέρωση των μετόχων).

Οι ΕΕΧ ,λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους υποβάλλονται σε πρόσθετες 

δημοσιεύσεις, σε σχέση με αυτές των ανώνύμων εταιρειών του κοινού 

δικαίου. Σύμφωνα , λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 12*1 οι ΕΕΧ 

υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ανά τρίμηνο 

πίνακα όλων των επενδύσεων τους ,που αναγράφει το μέσο κόστος και τη 

αγοραία αξία κάθε επένδυσης , και ανά εξάμηνο τη συνολική και ανά μετοχή 

λογιστική καθαρά θέση των ΕΕΧ σε τρέχουσες τιμές.
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Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού του 

τρόπου χρόνου και κάθε άλλου ειδικού θέματος αυτών των δημοσιεύσεων με 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

9 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Ε.Ε.Χ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Με το άρθρο 12 α Ν1969/91(όπως προστέθηκε από το άρθρο 112 του 

Ν2533/97), προβλέπεται η δυνατότητα μετατροπής εταιρείας επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου σε αμοιβαίο κεφαλαίο .Θα πρέπει στο σημείο αυτό να 

επισημανθεί ότι η διενέργεια αυτής της πράξης προσκρούει σε ένα σοβαρό 

νομικό εμπόδιο, από την πλευρά του δικαίου των εταιρειών .Συγκεκριμένα, η 

μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε αμοιβαίο κεφάλαιο συνεπάγεται την 

απώλεια ιδιότητας του μετόχου της εταιρείας. Αυτή η ιδιότητα αντικαθίσταται 

με εκείνη του μεριδιούχου, ο οποίος δεν έχει ουσιαστικά δικαιώματα 

συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπό αυτή την έννοια με τη 

μετατροπή επέρχεται μείωση των δικαιωμάτων του μετόχου, η οποία για να 

είναι έγκυρη, προϋποθέτει τη συναίνεση του. Επομένως η μετατροπή 

επέρχεται μείωση των δικαιωμάτων του μετόχου η οποία για να είναι έγκυρη 

προϋποθέτει τη συναίνεση του. Επομένως η μετατροπή ΕΕΧ σε αμοιβαίο 

κεφάλαιο θα απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των 

μετόχων(παμψηφία).Προς άρση του αδιεξόδου που μπορεί να προκύψει στην
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πράξη το άρθρο 12° προβλέπει τη δυνατότητα εξαγοράς των μετοχών των 

μετόχων που διαφωνούν με τη διενέργεια της μετατροπής.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελει/ταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

(VI) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1.1 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΗΜΕΡΑ

Στην Ελληνική αγορά το τρέχον έτος (2003), διαπραγματεύονται συνολικά 25 

μετοχές που ανταποκρίνονται σε Επενδυτικές Εταιρείες, ή όπως εδώ τις 

γνωρίσαμε ως Α.Ε.Ε.Χ. Καθώς οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου εκ 

του νόμου υποχρεούνται να καταθέσουν φάκελο εισαγωγής σε οργανωμένη 

αγορά εντός εξαμήνου από την ίδρυση τους, ο αριθμός των Επενδυτικών 

Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο δεν διαφέρει πολύ 

από αυτόν που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Συγκεκριμένα άλλες τρεις 

επενδυτικές εταιρείες μη εισηγμένες δραστηριοποιούνται την στιγμή της 

συγγραφής.

Αυτές οι εταιρείες που δεν έχουν εισαχθεί, έχουν χάσει το χρονικό περιθώριο 

κατάθεσης φακέλου προς εισαγωγή, καθώς είναι παλαιότερες του εξαμήνου, 

και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει 

τις υποθέσεις που θα καθορίσουν το μέλλον τους. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια πλέον να κρίνει κατά πόσο θα συνεχιστεί η 

λειτουργία της εταιρείας και θα χειριστούν το φάκελο της υπό εξέταση 

εταιρείας με ανοχή. Σε γενικές γραμμές οι εταιρείες που υπερέβησαν το
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χρονικό όριο που αναφέρει η νομοθεσία τίθενται σε εκκαθάριση. Υπάρχουν 

και άλλες λύσεις, μη εφαρμόσιμες εύκολα δε. Αναφορικά σημειώνεται η 

περίπτωση της εταιρείας Gold Α.Ε.Ε.Χ., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που 

ιδρύθηκε το έτος 2000. Η εν λόγω εταιρεία έχασε τη σχετική προθεσμία 

υποβολής υποψηφιότητας σε οργανωμένη αγορά, και κατά την εξέταση του 

φακέλου της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκδήλωσε την επιθυμία να 

μετατραπεί από Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου σε Ανώνυμη 

Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αυτό το αίτημα του Διοικητικού 

Συμβουλίου ακόμη και αν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρέπει 

να επικυρωθεί από το σύνολο των μετόχων.

Οι εισηγμένες εταιρείες, έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου ενός 

εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ, και το σύνολο των 

μετοχών τους διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

1.2ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μια σαφώς πιο διαδεδομένη μορφή επένδυσης 

από ότι οι μετοχές των Α.Ε.Ε.Χ. Συγκεκριμένα υπάρχουν σε καταγραφή του 

Σεπτέμβρη του 2003 συνολικά 290 Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού και 

Εξωτερικού από Ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Είναι άσκοπο να καταμετρήσουμε τις 

ξένες Α.Ε.Δ.Α.Κ. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα διότι τα μεγέθη δεν 

είναι συγκρίσιμα και δεν αντικατοπτρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα.

Μ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

Υπάρχουν Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών:

Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο Κατηγορίας Κεφαλαιοποίηση
39 Διαχείρισης Διαθεσίμων 16,170,000,000
66 Σταθερού Εισοδήματος 6,780,000,000

110 Μετοχικά 4,160,000,000
29 Μεικτά 3,155,000,000
46 Ειδικού Τύπου 520,000,000

Όπως φαίνεται και από τους αριθμούς τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι ένα πολύ 

πιο δημοφιλές μέσο επένδυσης από τις μετοχές των Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι 

επένδυση ανοικτού τύπου. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να 

αυξάνονται με τα χρόνια, καθώς δεν είναι πεπερασμένος ο αριθμός των 

μεριδιούχων, όπως είναι ανάλογα αυτός των μετόχων.

Επίσης η απόκτηση Τίτλων Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν συνεπάγεται ύπαρξης 

Μερίδας και Αριθμού Σ.Α.Τ. από τον επενδυτή. Η πρόσβαση δε είναι εύκολη 

και άμεση για όποιον διατίθεται να συμμετέχει ως μεριδιούχος, καθώς κάθε 

Υποκατάστημα Τραπέζης, κάθε Ασφαλιστικός Πράκτορας, 

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Χρηματιστής μπορεί να πουλάει με την 

σχετική άδεια Αμοιβαία Κεφάλαια.

Τέλος συγκεκριμένες κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων βάσει της σύστασης

τους εμμέσως εγγυώνται το κεφάλαιο του επενδυτή, καθώς επενδύουν κατά

πλειοψηφία σε ομόλογα και άλλους τύπους διαθεσίμων. Αυτά είναι τα

Κεφάλαια Σταθερού Εισοδήματος και τα Διαχείρισης Διαθεσίμων ανάλογα.

Βέβαια η νομοθεσία αναφέρει ότι οι «Προηγούμενες αποδόσεις των

Κεφαλαίων δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές αποδόσεις». Άλλωστε
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στο παρελθόν παρατηρήσαμε περιπτώσεις που εν λόγω Κεφάλαια 

σημειώνανε αρνητικές αποδόσεις, αλλά σε γενικές γραμμές η σύσταση τους 

αποτελεί σχετική εγγύηση των χρημάτων του επενδυτή.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΟΣ.Ε.Κ.Α.

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προκειμένου να μπορέσουμε να κρίνουμε κατά πόσο οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ήταν ένας 

επιτυχημένος θεσμός στην Ελλάδα, πρέπει να γίνουν κάποιες απαραίτητες 

συγκρίσεις. Καθώς ο Γενικός δείκτης υπήρξε το σημείο αναφοράς των 

αποδόσεων επί χρόνια, δεν έχουμε παρά να αντιπαραβάλουμε τις αποδόσεις 

των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με αυτούς του Γενικού Δείκτη.

Επίσης σημαντικό είναι να καθορίσουμε το χρονικό περιθώριο μελέτης μας. 

Ως διάστημα ορίζεται η πενταετία 1997-2001. Η επιλογή αυτή συμβαίνει για 

τους εξής δύο λόγους:

(α) Αν λαβαίναμε την πιο πρόσφατη πενταετία 1998-2002, θα 

παρατηρούσαμε ότι κάποιες εκ των εταιρειών με ιστορία στο χώρο, έχουν 

διαγράφει από το ταμπλό, έχοντας συγχωνευθεί με τις ιδρύτριες εταιρείες των 

ομίλων τους. Επίσης κατά τα έτη 2001 και 2002 υπήρξε αθρόα εισαγωγή 

εταιρειών αυτής της κατηγορίας, με συνέπεια τα στοιχεία τους να μην είναι 

χαρακτηριστικά και συγκρίσιμα με των άλλων εταιρειών.
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(β) Καθώς η παρούσα σπουδή λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2003, πολλές από τις εταιρείες, δεν έχουν εκδώσει τα ενημερωτικά τους 

δελτία.

Ακόμη και τη στιγμή ολοκλήρωσης της παρούσας (Σεπτέμβριος 2003), δεν 

είναι ολοκληρωμένα πολλά Δελτία Αμοιβαίων Κεφαλαίων για το έτος 2002.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

2.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Όπως αναφέραμε θα συγκρίνουμε τις αποδόσεις των μετοχών των Α.Ε.Ε.Χ. 

με την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. για την πενταετία 1997-2001. 

Από αυτή τη σύγκριση θα εξαιρέσουμε τις εταιρείες του κλάδου που δεν έχουν 

στοιχεία για όλη την πενταετία που μελετάμε. Παρ' αυτά στον κάτωθι πίνακα 

καταγράφονται και τα στοιχεία των εταιρειών που δεν περιλαμβάνονται στη 

σύγκριση.

Έτσι από τις συνολικά 20 εισηγμένες στο Χ.Α.Α., πλήρη συγκρίσιμα έχουμε 

μόνο για τις 16 από αυτές.

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ALPHA 1997 1998 1999 2000 2001
Γ.Δ. 58,51% 84,88% 102,34% -38,77% -22,88%
ALPHA TRUST ΟΡΙΩΝ Κ.Α 50,49% 68,85% 527,05% -70,07% -29,32%
ALPHA TR. ASSET MANAGER FUND K.O. (ONE) 21,72% 63,33% 397,95% -69,06% -25,53%
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (KA) AEEXA 57,01% 32,01% 159,45% -50,26% -40,41%
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ -24,32%
INTERIVEST (KA) (INTEP) 45,95% 37,04% 561,53% -69,81% -32,03%
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ. Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
MARFIN CLASSIC (ΚΟ) ΜΑΡΦ 64,37% 179,65% 253,29% -61,06% -66,76%
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ) ΑΙΟΛΚ 97,93% 20,73% 502,41% -68,95% -34,69%
AKTIB (ΚΑ) 202,37% -79,33% -53,32%
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 26,37% 25,27% 349,57% -66,34% -62,23%
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 12,47% 38,07% 2331,01% -79,41% -49,80%
DOMUS Α.Ε.Ε.Χ (ΚΑ) NTOM 54,73%
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) ΕΞΕΑ 62,69% 84,49% 624,02% -58,24% -26,78%
ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΚΑ) 61,56% 56,26% 337,52% -66,71% -46,47%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΚΑ) 62,78% 67,30% 145,30% -65,83% -36,17%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ (ΚΑ) 11,13% 67,53% 810,34% -62,06% -19,51%
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ (ΚΑ) 75,95% 69,43% 1219,30% -76,51% -31,57%
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 55,53% 60,94% 323,38% -62,73% -43,15%
ΕΥΡΩΔΥΝΑΜ1ΚΗ Α.Ε.Ε.Χ (ΚΑ) -3,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ_) 90,96% 36,30% 260,52% -48,27% -29,27%
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΝΔ.(ΚΑ) 35,75% 49,46% 192,50% -54,13% -30,03%

Κατά το έτος 1997 ο Γενικός Δείκτης (Γ.Δ.) κατέγραψε άνοδο της τάξεως του 

58,51%. Την ίδια χρονιά μόλις επτά από τις δεκαέξι εταιρείες του κλάδου 

υπερέβησαν αυτό το ποσοστό ανόδου και μόλις τρεις από αυτές είχαν 

αξιοσημείωτη διαφορά κερδών από τον Γ.Δ. Αυτές ήταν η Marfin Classic με 

υπεραξίες από το δείκτη της τάξεως του 39,42%, η Πειραιώς Επενδυτική με 

υπεραξίες 32,45%, και τέλος οι Επενδύσεις Ανάπτυξης με ποσοστό 17,44%. 

Το στόχο τους πέτυχαν εν μέρει το 43% των εταιρειών του κλάδου, και 

ουσιαστικά μόνο το 18,75% αυτών.

Το έτος 1998 ο Γ.Δ. κατέγραψε άνοδο 84,88%. Από τις δεκαέξι μετοχές του 

κλάδου μόλις μία κατέγραψε μεγαλύτερη άνοδο από αυτήν του Γενικού Δείκτη. 

Η μετοχή της εταιρείας Marfin Classic κατέγραψε ετήσια άνοδο της τάξεως του 

179,65%, σημειώνοντας υπεραξία έναντι του Γ.Δ. σε ποσοστό 94,77%.

Το έτος 1999 ήταν ένα έτος έκπληξη που χάρισε απλόχερα σε όλες τους 

επενδυτές μεγάλα κέρδη. Ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 102,34% σε 

ετήσια απόδοση, ενώ μεσούσης της χρονιάς το ποσοστό αυτό ήταν 

πολλαπλάσιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους όλες ανεξαιρέτως οι μετοχές
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των Α.Ε.Ε.Χ. σημείωσαν κέρδη σε σχέση με τον Γ.Δ. Βέβαια υπήρξαν 

περιπτώσεις που κάποια από τις εταιρείες αυτές προκάλεσαν δέος με τις 

αποδόσεις τους. Σημαντικότερη αναφέρουμε την εταιρεία του ΔΙΑ Α.Ε.Ε.Χ. με 

ποσοστά 2331,01%, και των Επενδύσεων Ανάπτυξης με 1219,30%.

Σε συνέχεια όμως της εξαιρετικά αποδοτικής χρονιάς τους 1999, τον επόμενο 

του 2000, απέτυχαν να κερδίσουν το στοίχημα με το δείκτη, καθώς καμία 

μετοχή του κλάδου δεν σημείωσε καλύτερες αποδόσεις από τον Γ.Δ.

Στο τέλος της εξεταζόμενης πενταετίας, κατά το έτος του 2001, μόλις μία 

μετοχή, αυτή της Εμπορικής Επενδυτικής κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τις 

απώλειες της σε ποσοστό -19,51% σε σχέση με το ποσοστό -22,88% που 

κατέγραψε ο Γ.Δ.

Σε γενικές γραμμές αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις ανά έτος οι επαγγελματίες 

διαχειριστές φαίνεται να χάνουν το στοίχημα των αποδόσεων, σε σχέση με 

τον μέσο επενδυτή που επενδύει πάνω στο δείκτη.

Όταν όμως συγκρίνουμε τις συνολικές αποδόσεις στην πενταετία, βλέπουμε 

ότι η μέση ετήσια απόδοση ευνοεί τους επαγγελματίες διαχειριστές. Στην 

παρούσα σύγκριση, μερίδα του λέοντος κατέχουν τα ποσοστά του 1999, που 

αλλοιώνουν τα γενικά συμπεράσματα. Αν απομονώσουμε ως σφάλματα τα 

δεδομένα του 1999, φθάνουμε και εδώ εν ολίγοις στα ίδια συμπεράσματα, 

καθώς και ο μέσος όρος των ετών 1997-1998 και 2000-2001, αποδεικνύει ότι 

ο ρόλος των επαγγελματιών διαχειριστών δεν ήταν και τόσο επιτυχημένος.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

3.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ουσιαστικότερη από τη σύγκριση των αποδόσεων των μετοχών των 

Εταιρειών Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου με το Γενικό Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, είναι η σύγκριση του τελευταίου με τις 

αποδόσεις των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το χαρακτηρίζουμε 

ουσιαστικότερο, καθώς το συνολικό ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

εκπροσωπεί μεγαλύτερο κομμάτι των επενδύσεων, από ότι η συνολική 

κεφαλαιοποίηση των μετοχών των Επενδυτικών Εταιρειών. Για να παρέχουμε 

συγκρίσιμα μεγέθη, απαιτούνταν να επιλεγεί μια Α.Ε.Δ.Α.Κ., που να 

προσφέρει την πλήρη γκάμα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων όλων των 

κατηγοριών εσωτερικού. Επίσης σημαίνον υπήρξε να μην ήταν η Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

που εξετάζουμε από τις εξαγορασθείσες ή από αυτές που είχαν σημαντικές 

αλλαγές στις δομές των στελεχών τους. Τέλος προτιμάται ως δείγμα μια 

Τραπεζική Α.Ε.Δ.Α.Κ. έναντι κάποιας Ασφαλιστικών συμφερόντων, καθώς 

θεωρούνται πιο αξιόπιστες στις επιλογές τους. Με αυτά τα κριτήρια επιλέγηκε 

η Πειραιώς Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς εξαγόρασε μεν μία σειρά άλλων Τραπεζικών 

Ομίλων τα τελευταία 7 χρόνια, όμως στις στελεχιακές δομές της Επικεφαλούς 

του Ομίλου δεν σημειώθηκαν ανατρεπτικές ανακατατάξεις. Επίσης τα 

Αμοιβαία Κεφάλαια της Τραπέζης παρέμειναν ανέπαφα, ενώ τα Κεφάλαια των

εξαγορασθεισών τραπεζών αναπροσαρμόστηκαν ώστε να καλύψουν τα κενά
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ττου είχε η Τράπεζα Πειραιώς, αλλάζοντας στρατηγική, σύσταση και 

στελέχωση, ενώ πολλά από αυτά καταργήθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μακεδονίας-Θράκης που συγχωνεύτηκε με την Πειραιώς 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. σταδιακά, και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της (Βεργίνα) που εν 

καιρώ καταργήθηκαν.

Αρχικώς θα συγκριθούν τα δύο μετοχικά Αμοιβαία του ομίλου που 

δραστηριοποιούνταν σε όλη την πενταετία 1997-2001, το Πειραιώς Μετοχών 

Εσωτερικού και το Sigma Μετοχών Εσωτερικού FTSE/ASE-20.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 1997-2001

ΔΕΙΚΤΗΣ 1997 1998 1999 2000 2001
ΧΑΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 58,51% 84,88% 102,34% -38,77% -22,88%
FT-20 ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 68,78% -32,96% -26,23%
FT-40 ΜΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ -60,49% -28,54%

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1997-2001

ΟΝΟΜΑ 1997 1998 1999 2000 2001
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧ.ΤΟΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 18,38% 16,51% 13,96% 4,02% 1,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,575 11,64% 10,81% 7,02% 5,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21,45% 46,70% 66,11% -20,89% -14,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54,74% 94,86% 144,56% -47,73% -26,54%
SIGMA ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. FTSE/ASE-20 44,85% 82,67% 93,11% -34,38% -20,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MID CAP ΜΕΤ.ΕΣ.ΡΤ8Ε/Α8Ε-40 155,74% -50,95% -30,78%

Κατά τη διάρκεια του έτους 1997 που ο Γ.Δ. κατέγραψε κέρδη 58,51%, ενώ 

κατά το ίδιο έτος και τα δύο αυτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατέγραψαν μικρότερες 

αποδόσεις με 54,74% και 44,85% αντίστοιχα, χαρίζοντας μια υπεροχή 3,77% 

έως και 13,66%.

91

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Διατμηματικό Τμήμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



Διπλωματική Εργασία «Διερεόνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην 
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»

Τις επόμενες δύο χρονιές (1998-1999), που ήταν πάλι δυο επάλληλες χρονιές 

ανόδου το Αμοιβαίο Μετοχών Εσωτερικού κατάφερε να πάρει μια υπεροχή 

έναντι του δείκτη, σε αντίθεση με το Αμοιβαίο Εταιρειών του 20-αρη δείκτη 

που και τις δύο χρονιές εξακολούθησε να είναι υπό στις αποδόσεις του.

Τις τελευταίες δύο χρονιές της εξεταζόμενης πενταετίας οι παρατηρήσεις μας 

μεταβάλλονται. Το Α/Κ Πειραιώς Μετοχικό, δείχνοντας επιθετική στρατηγική 

υποχωρεί περισσότερο από το Δείκτη τις δύο αυτές χρονιές, με σημαντικότερη 

υστέρηση το 2000, που υπολείπεται κατά περίπου 9%. Το Θίςπίθ Μετοχών 

Εσωτερικού FTSE/ASE-20 αντιστοίχως έχοντας αμυντικότερη στρατηγική 

ελαχιστοποίηση τις απώλειες του κατά 2-4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση 

με τον Γ.Δ. του Χ.Α.Α.

Σε γενικές γραμμές σε βάθος χρόνου πενταετίας στο μεν Πειραιώς Μετοχών 

Εσωτερικού ο επενδυτής βρέθηκε ευνοημένος έναντι του δείκτη με μέσο 

ετήσιο κέρδος 4%, ενώ ο επενδυτής του θ^πο Μετοχών Εσωτερικού 

FTSE/ASE-20 βρέθηκε ζημιωμένος κατά 1,25% ετησίως.

Παρατηρούμε με αυτόν τον τρόπο ότι ακόμη και μέσα στην ίδια Α.Ε.Δ.Α.Κ. το 

συμφέρον του μέσου επενδυτή κυμαίνεται από το ένα προϊόν στο άλλο. Έτσι 

σημαντικό είναι να ελέγχουμε την χρόνια πορεία ενός προϊόντος και ανάλογα 

να αποφασίζουμε κατόπιν πολύ μελέτης.

Στην περίπτωση του Πειραιώς Μικτού Εσωτερικού σε όλη την πορεία του 

βλέπουμε μετριασμένα κέρδη, μετριασμένο χάσιμο. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

αποδόσεις του Αμοιβαίου δεν ακολουθούν ούτε την άνοδο, αλλά ούτε και την 

πτώση, σε πλήρη ένταση. Είναι σε γενικές γραμμές προϊόντα που 

προορίζονται για συντηρητικότερους επενδυτές.
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Τέλος τα δύο άλλα προϊόντα το Αμοιβαίο Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων 

Εσωτερικού και το Αμοιβαίο Ομολογιών δεν είναι συγκρίσιμα με τον Γενικό 

Δείκτη αφού σχετίζονται με σταθερότερες αξίες όπως τα Επιτόκια και τα 

Ομόλογα. Άρα είναι σαφές ότι θα έπρεπε να δούμε κατά πόσο θα συνέφερε 

έναν επενδυτή να αγοράσει μερίδια αυτών των αμοιβαίων αντί για ομόλογα. 

Βέβαια πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο μικροεπενδυτής δύσκολα θα μπορούσε 

να προβεί σε αγορές ομολόγων ή διαπραγμάτευση επιτοκίων, ενώ η ανάλογη 

αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σαφώς πιο ευέλικτη και προσιτή.

Διπλωματική Εργασία «Διερεύνηση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α στην
Ελλάδα-Καταγραφή της τελευταίας πενταετίας»
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