ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμον "Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφιιλακίον
αμοιβαία κεφάλαη και λοιπός διατάξεις εκσυγχρονισμού κσ
εξυγκΤνοεως της Κεφαλαιαγοράς"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

φαλαιαγοράς όπως υπαγορεύονται από πς σύγχρονες α
νάγκες των συναλλαγών και την ανάγκη επιλύσεως προ
βλημάτων ζωπκής σημασίας γ*α την αποδοτική λειτουργία
της εν λόγω αγοράς.
Κατωτέρω παρατίθενται οι διατάξεις, κατ' άρθρσν, του
νόμου αυτού:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Με τον παρόντα νόμο αναθεωρείτο, εκ βάθρων το ισχυον
θεσμικό πλαίσιο του ν.δ. 608/1970 περί εταιρειών επενδύ
"Αρθρο 1
σεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων με σκοπό
τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή του προς την
θεσπίζονται οι ορισμοί της Εταιρίας Επενδύσεων Χαρ
αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 85/611/Ε.Ο.Κ. ‘περί
τοφυλακίου και των κινητών αξιών, για τους σκοπούς του
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες'. Ο
παρόντος νόμου Εισάγεται ο νέος όρος ‘κινητές αξίες" ο
εκσυγχρονισμός αυτός αφορά σε διατάξεις και ρυθμίσεις
οποίος αντικαθιστά τον όρο ‘χρεώγροφα' του καταργηθέτης καταργουμένης νομοθεσίας, που δεν ανταποκρίνοντα
ντος ν.δ. 608/1970. Ετσι διευρύνονται οι κατηγορίες των
πλέον, ούτε στην παρούσα οικονομική συγκυρία και στις
επενδυτικών προϊόντων και επιτυγχάνεται προσαρμογή προς
ανάγκες των συναλλαγών, ούτε σπς οικονομικές εξελίξεις.
τη διεθνή πρακτική.
Ιδιαίτερη μέριμνα και έμφαση δίδεται στην προστασία του
Αυξάνεται το ελάχιστο όριο του αρχικού μετοχικού κε
επενδυτικού κοινού, τα συμφέροντα του οποίου καθίστανται
φαλαίου των Ε.Ε.Χ. από 30.000.000 σε 500.000.000 δρχ.
πλέον ευάλωτα στη μεγάλη σύνθετη σημερινή αγορά. Στην
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μία ισχυρή κεφαλαιακή βάση
έννοια του επενδυτικού κοινού περιλαμβάνονται ιδιώτες και
των εταιρειών αυτών υπό τις παρούσες συνθήκες και να
θεσμικοί επενδυτές, που επενδύουν στην Ελληνική Κεφα
εναρμονίζεται το μετοχικό τους κεφάλαιο με το ελάχιστο
λαιαγορά, χωρίς διάκριση ιθαγένειας. Ακριβώς, λόγω αυτού
μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών που δύνανται
του διευρυμένου χαρακτήρος του επενδυτικού κοινού και
να εισάγονται σε Χρηματιστήριο Αξιών. Στον παρόντα νόμο
της συνεπαγομένης ανάγκης προστασίας του, εθεωρήθη,
δίδεται η δυνατότητα της αναπροσαρμογής του μετοχικού
ως απολύτως αναγκαία η θέσπιση ενός Οργάνου το οποίο
κεφαλαίου της Ε.Ε.Χ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με
χαίρει αυτονομίας, οικονομικής και νομικής ανεξαρτησίας
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή εισάγεται
και χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ταχύτητα ενεργειών,
διάταξη η οποία δεν υπήρχε στο καταργηθέν ν.δ. 608/1970.
στοιχεία μη προσιδιάζοντα σε δημόσια υπηρεσία εν στενή
Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται ευελιξία στη διοίκηση,
έννοια, προκειμένου να επιτελέσει και πραγματοποιήσει το
ώστε να αποφασίζει την αύξησή του ως άνω μετοχικού
σκοπό της δημιουργίας του, δηλαδή την εποτττεία της
κεφαλαίου, όταν οι οικονομικές συνθήκες το επιβάλλουν.
Κεφαλαιαγοράς, εις τρόπον ώστε να λειτουργεί η αγορά
Εξ άλλου προβλέπεται ο τρόπος συγκροτήσεως του μετο
αυτή κατά τρόπον διαφανή, εξασφαλιζομένης συγχρόνως,
χικού κεφαλαίου της Ε.Ε.Χ. από εισφορές μετρητών, κινητών
της εφαρμογής των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνι
αξιών, κινητών και ακινήτων πραγμάτων, καθώς και ο τρόπος
σμού,όπως αυτοί έχουν καθορισθεί από το πρωτογενές και
αποτίμησης αυτών.
παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και έχουν ερμηνευθεί από τη
Νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
"Αρθρο 2
Το Οργανο αυτό,που έχει τις καταβολές του στην καταργούμενη υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με
Αναδιαρθρώνεται εκ βάθρων το παλαιό καθεστώς του
την αυτήν επωνυμία, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
άρθρου 2 του ν.δ. 608/1970, που προέβλεπε άδεια της
Περαιτέρω με τον νόμο αυτόν, συμπληρώνονται και α
Νομισματικής Επιτροπής για την σύσταση Ε.Ε.Χ. και καθο
ναθεωρούνται διατάξεις που οφορούν στην λειτουργία του
ρίζονται οι διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις συστάσεως
Χρηματιστηρίου και των θεσμών του και θεσπίζεται πλαίσιο
αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που αποβλέ
της Ε.Ε.Χ. με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
πουν στην εφαρμογή της χρημαπστηριακής νομοθεσίας και
"Ετσι, αποφεύγονται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, ε
πιταχύνεται η διαδικασία, και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος
της νομοθεσίας περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
σε Κινητές Αξίεο.
των υπό σύσταση Ε.Ε.Χ. σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
Τέλος, με το θεσπιζόμενο πανικό πλαίσιο του παρόντος
"Αρθρο 3
νόμου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, πρέπει να σημειωθεί,
το έγκλημα της χρημαπστηριακής απάτης.
Εξάλλου από την μέχρι τούδε κτηθείοα πείρα εκ της
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος εισαγωγής των
εφαρμογής του ν. 1806/1988 και των λαπών διατάξεων
μετοχών των Ε.Ε.Χ. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σύμ
περί χρημαπστηριου προέκυψε η ανάγκη επανεξετάσεως
φωνα με πς διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1914/1990 και
και αναθεωρήοεως πολλών από τις μέχρι σήμερα ισχύουσες
προβλέπεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ε.Ε.Χ.,
ρυθμίσεις.
σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των μετοχών
Για τους λόγους αυτούς με τον παρόντα νόμο τροπο
της στο χρημαπστήριο, εντός της τασσόμενης από την
ποιείται η νομοθεσία αυτή,έτσι ώστε να ετπτευχθεί,αφ ενός
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προθεσμίας.
μεν, περισσότερη διαφάνεια σπς χρημαπστηριακές συναλ
λαγές και αφ' ετέρου, η πληρέστερη προστασία του επεν
"Αρθρο 4
δυτικού κοινού. Πρέπει να σημειωθεί, όπ τα θέματα, που
αφορούν σε αξιοποίηση εσωτερικών πληροφοριών,προκει
Τροποποιούνται ριζικά οι διατάξεις του άρθρου 4 του ως
μένου να αποκομίσουν χρημαπστηριακά κέρδη οι κατέχοντας
άνω καταργηθέντος νομοθετικού διατάγματος, οριοθετείται
τέτοιες πληροφορίες, ρυθμίζονται από ιδιαίτερο προεδρικό
η επενδυτική πολιτική των Ε.Ε.Χ. και πραγματοποιείται
διάταγμα, που εναρμονίζει ανπστοιχη Κοινοτική Οδηγία.
προσαρμογή προς πς αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας
Τέλος, ρυθμίζονται ορισμένα θέματα της Τραπεζικής Κε
85/611/Ε.Ο.Κ. περί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Συγκεκριμένα, διευρύνεται η
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επενδυτική βάση των Ε.Ε.Χ. σε κινητές αξίες.εισηγμένες ή
διαπραγματευόμενες σε χρηματιστήρια κρατών μελών των
ΕΧ. Οι επενδύσεις αιπες μπορούν να γίνονται χωρίς πε
ριορισμό από της Ε.Ε.Χ., ε® όσον δεν ανήκειντα στους
συναλλαγματικούς περιορισμούς του άρθρου τούτου. Πα
ρέχεται επίσης η δυνατότητα σας Ε.Ε.Χ. να επενδύουν σε
κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήρια τρίτων χωρών
μέχρι του 10% των ιδίων κεφαλαίων τους, μετά από έγκριση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Καθορίζοντας εξάλλου, οι
όρος υπό τους οποίους οι Ε.Ε.Χ. δύνανται να προβαίνουν
και στις εξής τοποθετήσεις: α) νεοεκδιδόμενες κινητές
αξίες β) κινητές αξίες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακές
αγορές γ) ρευστά διαθέσιμο και δ) κινητά και ακίνητα
απαραίτητα για την άμεση άσκηση των εργασιών τους.
Στην παράγραφο 2 περιγρΟφεται ο τρόπος αποτίμησης
των κινητών αξιών κα των κινητών και ακινήτων που
αποτελούν τα μέσα της επενδυτικής των Ε.Ε.Χ. για τον
υπολογισμό των ορίων,εντός των οποίων δυνατοί α εται
ρείες αυτές να επενδύουν κατά περίπτωση.
Αρθρα 5, 6, 7.
Με το άρθρο 5 τίθενται περιορισμοί στις επενδύσεις των
Ε.Ε.Χ. σε κινητές αξίες ιδίας ή διαφορετικών εκδόσεων, εν
σχέσει με τα ίδια κεφάλαια, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων
από ενδεχόμενες τοποθετήσεις σημαντικού μέρους των
ιδίων κεφαλαίων τους σε κινητές αξίες αφερεγγυών εκδοτών,
ενώ με το άρθρο 6 τίθεται περιορισμός για επενδύσεις των
Ε.Ε.Χ. σε διάφορες κατηγορίες μετοχών, τα οριζόμενα
ποσοστά του οποίου συσχετίζονται με το συνολικό αριθμό
των μετοχών των επενδύσεων, ώστε να μη καθίσταται
δυνατός ο έλεγχος της διοικήσεως των εταιρειών Ε.Ε.Χ.
Επιπροσθέτως στην παρ. 3 του άρθρου 6 και στο άρθρο
7, θεσπίζονται εξαιρέσεις από τους ανωτέρω περιορισμούς.
'Αρθρο 8
Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η κατάθεση σε τράπεζες
προς φύλαξη, από ας Ε.Ε.Χ. κινητών αξιών και αποθετηρίων
εγγράφων όπου αυτό επιβάλλεται.
'Αρθρο 9
Παρέχεται η δυνατότητα στις Ε.Ε.Χ. να συνάπτουν δάνεια
για την κάλυψη αποκλειστικά έκτακτων λειτουργικών ανα
γκών τους καθώς και για την απόκτηση ακινήτων μέχρι
ποσού που δεν υπερβαίνει το 15% των ίδιων κεφαλαίων
τους.
Άρθρο 10
Αυξάνεται το όριο, βάσει του οποίου δύνανται να μετσΦέροντα κέρδη κεφαλαίου σε πίστωση ειδικού αποθεματικού,
από 30% που προέβλεπε το πρόισχύσαν νομοθετικό διά
ταγμα σε 50% και τροποποιούνται μερικώς α διατάξεις του
άρθρου 5 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος σχετικά
με τη δωνομή κερδών και τα όρια εντός των οποίων
δύνσντα να κυμαίνονται οι αμοιβές των μελών του διαβη
τικού συμβουλίου των Ε.Ε.Χ. Περαιτέρω, ρυθμίζοντα τα
θέματα που σχετίζονται με τη διανομή κερδών, τη δημκχιργία
αποθεματικών και τις αμοιβές των μελών του διοικητικού
συμβουλίου των Ε.Ε.Χ..
Αρθρα 11, 12
Προβλέπεται ότι με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαια

γοράς ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα κα αναγκαία λεπτο
μέρεια σχετικά με το περιεχόμενο κα τον τρόπο δημοσίευσης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Ε.Ε.Χ. Με τη
συμπλήρωσή των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
7 του ανωτέρω νζ>. 608/1970 ως προς τη δημοσίευση ανά
εξάμηνο της συνολικής και κατά μετοχή λογιστικής καθαρής
θέσης των Ε.Ε.Χ., επιτυγχάνεται η επαρκέστερη κα πλη
ρέστερη ενημέρωση τόσο των αρμόδιων ελεγκτικών οργά
νων όσο κα του επενδυτικού κοινού. Ορίζεται επίσης ότι
η διενέργεια των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των Ε.Ε.Χ.
μπορεί να ανατίθεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών του άρθρου 75 του παρόντος.
Με τη συμπλήρωση του άρθρου 6 του πρχ>ισχύοντος νο
μοθετικού διατάγματος επιτυγχάνεται η ποιοτική βελτίωση
των λογιστικών ελέγχων των Ε.Ε.Χ..
Άρ>θρο 13
Προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις κα ποινές
για παραβάσεις των διατάξεων αυτού του νόμου κατά των
Ε.Ε.Χ. και των στελεχών τους.
Άρ>θρο 14

Με το άρθρο αυτό επιβάλλονται αυστηρές ποινές για την
περίπτωση διενέργειας ανακρχβών Kat παραπλανητικών δη
λώσεων, που αναφέριονται στην ταυτότητα της εταιρίας.
Άρ>θρο 15

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποφεύγεται η σύγχυση
η οποία εδημιουργείτο λόγω της αναλόγου εφαρμογής των
διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του α_ν. 1665/1951 "Περί
λειτουργίας κα ελέγχου Τραπεζών κα σας Ε.Ε.Χ., κα
αντιμετωπίζονται α περιπτώσεις ανακλήσεως της άδειος
λειτουργίας της Ε.Ε.Χ. κα διορισμού επιτρόπου. Συγκεκρι
μένα, ορίζοντα α λογά για τους οποίους ανακαλείτα η
χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας της Ε.Ε.Χ. κα θεσπίζετα η
διαδικασία ανακλήσεως. Επίσης προβλέπεται α) ο διορισμός
προσωρινού επιτρόπου σε περχπτωση ανακλήσεως της αδεας, κα β) ο διορισμός επίτροπου σε περίπτωση που
συντρέχουν α αναφερόμενοι απο τον νόμο λόγοι διορισμού.
Τέλος προβλέπεται η θέση της Εταιρίας υπό εκκαθάρχση,
ο διορισμός εκκαθαριστών κα η διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
Άρ>θρο 16.
Ορίζονται α περιπτώσεις φορολογικών απαλλαγών τόσο
για τις Ε.Ε.Χ. όσο κα για τους μετόχους των εταιριών
αυτών. Οι ανωτέρω δκπάξεις δκπτρούν το καθεστώς που
προεβλέπετο στο άρθρο 8 του νζ>. 608/1970 σχετικά με
τις φορολογικές απαλλαγές. Επιπροσθέτως α διατάξεις
του φθρου αυτού έχουν συμπληρωθεί με τις προβλεπόμενες
από το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 1828 διατάξεις, σχεακό με
τη φορολογία των μετόχων των Ε_Ε_Χ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ β
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αρθρο 17.
Δίδετα ο ορισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κα εισάγεται
κα στο άρθρο αυτό ο όρος ‘κινητές αξίες' αντί του όρου
‘χρεώγραφο' του προισχύσσντος ν.δ. 606/1970, σχεπκώς
με τα στοιχεία που δύνανται να αποτελούν το ενεργητκό
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης ορίζοντα α διαδικασίες
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κα κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη σύσταση
Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αντικαθίσταται το προηγούμενο κα
θεστώς της nap. 1 του άρθρου 10 του καταργηθέντος ν.δ.
608/1970, που προέβλεπε άδεια της Νομισματικής Επιτρο
πής, όπως αυτό αντεκατεστάθη μεταγενεστέρως δια θεσπίοεως νομοθετικής εξουσιοδοτήαεως, ήτα δια κανής
αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας κα Οικο
νομικών περί συστάσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό απόφαση της Επιτροπής Κεφαλααγορός. Επιπλέον, καθορίζεται αυστηρό πλαίσιο εξέτασης
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλων των απαραίτητων
στοιχείων, αναφορικώς με τη χορήγηση άδειος συστάσεως
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης αυξάνεται το ελάχιστο όριο
του Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από 50 εκατομ
μύριο δραχμές σε 200 εκατομμύρια δραχμές. Εξάλλου ο
ρίζεται ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια απαγορεύονται να διαφημίζοντα προς το κοινό, προ της λήψεως της άδειας συστάσεώς τους κα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, που α
φορούν στη συγκρότηση τους. Τέλος αντικαθίσταται ο
τρόπος αποτίμησης των στοιχείων του πίνακα του εδαφίου
γ· της παρ. 1 του άρθρου 11 του πρόισχύσαντος ν.δ.
608/1970.
Άρθρο 18.
Διευκρινίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συμβατική
μορφή, δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο κα θεσπίζονται δι
καιώματα των μεριδιούχων.
Αρθρο 19
Περιέχονται ο ορισμός των μεριδίων και τα χαρακτηριστικά
των τίτλων των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
ρυθμίζονται θέματα συγκυριότητας και μεταβίβασης αυτών,
καταργουμένης της απαιτήσεως του προισχυσαντος ν.δ.
608/1970 να αναγράφεται στον τίτλο του μεριδίου η προθεσμία,εντός της οποίας η Α.Ε. Διαχειρισεως υποχρεουτα
να εξαγοράζει τον τίτλο αυτό, δεδομένου, ότι σύμφωνα με
το άρθρο 25 του παρόντος νόμου η εξαγορά των τίτλων
αυτών γίνεται εντός πέντε ημερών,από της ημέρας υπο
βολής της αιτήσεως.
Άρθρο 20
Ρυθμίζονται θέματα σχετικό με τη διάθεση των μεριδίων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, προκειμένου να ικανοποιηθούν σύγ
χρονες ανάγκες των συναλλαγών στον τομέα αυτόν.
Αρθρο 21
Καθορίζεται, ότι η Α.Ε. Διαχειρισεως αποφασίζει περί της
αποδοχής ή μη απαιτήσεων συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κε
φάλαιο.
Άρθρα 22, 23
Οι διατάξεις των άρθων αυτών καθορίζουν τους όρους,
τους οποίους πρέπει να πληροί ο Κανονισμός Αμοιβαίου
Κεφαλαίου και τα απαιτούμενα, για τη σύννομη κατάρτισή
του, συστατικά στοιχεία, καθώς και τις προϋποθέσεις,υπό
τις οποίες δύναται να τροποποιηθεί,διατηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 20 του ν.δ. 608/1970.
Άρθρο 24
Απαρι^ιούνται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να φέρει το

συντασσόμενο από την Α.Ε. Διαχειρισεως Ενημερωτικό
Δελτίο, για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των επεν
δυτών.
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο αναφερόμενος
στο άρθρο αυτό, ως σύμβουλος χρηματιστηριακών επεν
δύσεων, νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει
κστΈπάγγελμα συμβουλές για επενδύσεις σε κινητές αξίες.
Αρθρο 25
Καθορίζεται η διαδικασία εξαγοράς των μεριδίων Αμοιβαίου
Κεφαλαίου κα προβλέπονται περιπτώσεις αναστολής της.
Συγκεκριμένα, συμπληρώνεται το άρθρο 16 του προισχύοντος ν.δ. 608/1970 αναφορικά με το χρονικό προσδιορισμό
του υπολογισμού και της δημοσίευσης της τιμής διάθεσης
των μεριδίων σε σχέση με την ημέρα υποβολής αιτήσεως
για εξαγορά.
Αρθρο 26
Αυξάνεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Διαχειρίσεως από 5 εκατομμύρια δραχμές που προεβλέπετο
στο άρθρο 12 του ν.δ. 608/1970 σε 50 εκατομμύρια δρχ.
δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Ορίζεται περαιτέρω ότι τα 2/5 τουλάχιστον
του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. Διαχειρισεως πρέπει να
ανήκουν σε ανώνυμη εταιρεία με ελάχιστο ολοσχερώς κα
ταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 500 εκατομμυρίων δρχ. ή
το ισόποσο αυτών οε ξένο νόμισμα αντί των 150 εκατομ
μυρίων δρχ., ποσό, που προβλεπόταν στην παρ. 2 του
άρθρου 12 του ανωτέρω αναφερομένου ν.δ. 608/1970 και
απαγορεύεται σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να κατέχει άνω
του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.
Διαχειρισεως για την αποφυγή αποκτήσεως σημαντικού
ελέγχου σε αυτήν. Ετσι, διασφαλίζεται η προστασία των
μεριδιούχων και του επενδυτικού κανου,από τυχόν αυθαί
ρετες ή παράνομες πράξεις,από μέρους του ελέγχοντος
την Α.Ε. Διαχειρισεως.
Άρθρο 27
Καθορίζονται α διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις αδείας
συστάσεως της Α.Ε. Διαχειρισεως και προβλέπεται ότι για
κάθε τροποποίηση του καταστατικού της απαπείται απόφαση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 28
Ορίζεται σαφώς ότι η Α.Ε. Διαχειρισεως ευθύνεται για
κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφα
λαίου
Αρθρο 29
θεσπίζεται ο κανόνας της απσγορεύσεως παραττήσεως
της Α.Ε. Διαχειρισεως από τη διαχείριση του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου και η κατ' εξαίρεση έγκριση της παραιτήσεως
από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Στην τελευταία περί
πτωση η νέα Α.Ε Διαχειρισεως υποκαθίσταται στα δικαιώματα
και υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται.
Αρθρα 30, 31
Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών δημιουργείται το
κατάλληλο νομικό πλαίσιο για το θεματοφύλακα, ο οποίος
έχει την ευθύνη της φυλάξεως του ενεργητικού του Αμοι-

Ραίου Κεφαλαίου και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρο γιο τις
σύννομες πωλησ&ς. εκδόσεις, εξαγορές, εξοφλήσεις και
ακυρώσεις μεοιδίων, την εμπρόθεσμη πληρωμή του οντπτυου
των συναλλαγών, που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού
κα τη διάθεση των κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εις
εκτέλεσιν ρητών εντολών της Α.Ε. Λιαχειρίσεως. Εντός
του πλαισίου αυτού, καθορίζονται επίσης το όρια της ευθύνης
του, οι προϋποθέσεις παραιτήσεώς του και ο διορισμός
νέου θεματοφϋλακα.
Αρθρο 32
Τροποποιούνται ριζικό ο> διατάξεις του άρθρου 17 του
ν.δ. 608/1970, δια της προσαρμογής της επενδυτικής πο
λιτικής των Α.Ε. Λιαχειρίσεως προς πς διατάξεις της Οδηγίας
ΕΟΚ 85/611 ‘περί Οργανισμών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες'.
Κατ' αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με το άρθρο 4
του παρόντος επιτυγχάνεται η από κοινού εναρμόνιση της
επενδυτικής πολιτικής των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυ
λακίου και των Α.Ε. Λιαχειρίσεως, α οποίες αποτελούν
τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες στην Ελλάδα, με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο της
Κοινότητας.
Η κυρία διαφορά μεταξύ της επενδυτικής πολιπκής των
εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αυτής των Α.Ε.
Λιαχειρίσεως, έγκειται στο ότι οι περισσότεροι περιορισμοί
σχετικώς με πς διάφορες κατηγορίες επενδύσεων συσχε
τίζονται, στην περίπτωση Ε.Ε.Χ., με τα ίδια κεφάλαια αυτών
των εταιριών, ενώ στην περίπτωση των Α.Ε. Λιαχειρίσεως,
ο συσχεπσμός αφορά στην καθαρή αξία των υπό διαχείριση
Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
Συγκεκριμένος παρέχεται η δυνατότητα σπς Α.Ε. Λια
χειρίσεως να επενδύουν απεριορίστως, για λογ/ομό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε κινητές αξίες εισηγμένες ή διαπραγματευόμενες σε χρηματιστήρια κράτους μέλους των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ot ανωτέρω επενδύσεις υπόκεινται
στους συναλλαγματικούς περιορισμούς της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου.
Επιπρόσθετός ex Α.Ε. Λιαχειρίσεως δύναντα: να επεν
δύουν' μέχρι του 1/5 της καθαρής αξίας του αμοιβαίου
κεφαλαίου σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια αγορά
χρημαπστηρίου κράτους μη μέλους της Ε.Ο.Κ. και μέχρι
του 20% της καθαρής αξίας αμοιβαίου κεφαλαίου, σε άλλες
κινητές αξίες κατόπιν ειδικής άδειας της Επιτροπής Κε
φαλαιαγοράς. Τέλος, καθορίζονται α όροι, υπό τους οποίους
οι Α.Ε. Λιαχειρίσεως δύναντα; να επενδύουν σε ρευστά
διαθέσιμα. Στην παρ. 2 καθορίζεται, άτι, για τον υπολογισμό
των εππρεπομένων ορίων επενδύσεων, η αποτίμηση των
εισηγμένων κινητών αξιών θα γίνεται σε τρέχουσες τιμές,
ενώ για πς μη εισηγμένες κινητές αξίες, σε τιμές καθορι
ζόμενες εχάστοτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρα 33. 34, 35, 36.
Με πς διατάξες των ανωτέρω άρθρων τίθενται περιορισμοί
οτην επενδυτική πολτπκή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Συ
γκεκριμένα, με το άρθρο 33 οριοθετούνται οι εππρεπομενες
επενδύσεις των Α.Ε. Λιαχειρίσεως οε κινητές αξίες ιδίας
ή διαφορετικών εκδόσεων, με βάση την καθαρή αξία του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με πς αντίστοιχες διατάξεις
της Οδηγίας Ε.ΟΧ. 85/611. Με το άρθρο 34 τίθεται πε
ριορισμός σπς επενδύσεις των Α.Ε. Λιαχειρίσεως σε διά
φορες κατηγορίες μετοχών, τα οριζόμενα ποσοστά του
οποίου συσχετίζονται με το συνολικό αριθμό των μετοχών
των επενδύσεων αυτών.

Με την ανωτέρω οριοθέτηση σκοπείτοι η ελαχιστοποίησα
ή αποφυγή διαφόρων κατηγοριών κίνδυνων, τους οποίους
συνεπάγονται οι ανωτέρω επενδύσεις οε κινητές αξίες. Στο
άρθρο 35 ορίζεται όπ σε περιπτώσεις παραβάσεων των
περιορισμών της επενδυτικής πολιτικής από μέρους της
Α.Ε. Λιαχειρίσεως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνατό; να
θέτει ποοθεσμια για τη συμμόρφωση της Εταιρίας προς
τους ανωτέρω περιορισμούς.
Τέλος, οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 34 και στο άρθρο 36, αποτελούν
ανάλογη μεταχείριση των Α.Ε, Λιαχειρίσεως με αυτή των
Ε.Ε.Χ., αναφορικώς με τους πθέμενους περιορισμούς στην
επενδυτική πολιτική των ανωτέρω εταιριών. Τέλος, καταρνειται η προβλεπόμενη απά την παράγραφο 3 του άρθρου
17 του ν.δ. 608/1970 δυνατότητα επενδύσεως από μέρους
των Α.Ε. Λιαχειρίσεως για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κε
φαλαίων, οε μετοχές εταιρειών, των οποίων το κεφάλαιο
είναι μερικώς καταβεβλημένο, καθώς και οι παράγραφοι 4,
5, 6, 7, και 8 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος αναφορικά
με τους προισχύοντες όρους κα; περιορισμούς της επεν
δυτικής πολιτικής των Α.Ε. Λιαχειρίσεως.
Άρθρο 37
Τροποποιείται, επίσης, η παρ. 1 του άρθρου 18 του
προίσχύοντος ν.δ. 608/1970, εν σχέσει με τη δυνατότητα
ουνάψεως δάνειων απά μέρους της Α.Ε. Λιαχειρίσεως δη
λαδή, ορίζεται όπ Α.Ε. Λιαχειρίσεως δύναται να δανείζεται
για λογαριασμό ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέχρ του 1/10
της καθαρής του αξίας καθώς και γιο την απόκτηση ακινήτων
απαραίτητων για τη λειτουργία της μέχρι το 15% των ιδίων
κεφαλαίων της. Με τη διάταξη αυτή οι Α.Ε. Λιαχειρίσεως
δυναντα; να καλύπτουν ή να βελτιώνουν τη ρευστΰτητύ
τους μέσα σε αποδεκτά πλαίσια, ώστε να εξυπτρετούν
επαρκέστερα πς ανάγκες τους,που σχετίζονται με τη δια
χείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων χωρίς όμως να μειώνεται
ο βαθμός φερεγγυότητάς τους. Για το οκοπό αυτόν η Ε.Κ.
δυνατοί να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους αναφορικό
με τη δανειακή επιβάρυνση των Α.Ε. Διαχειρίοεως.
Άρθρο 38
Γίεριγράφονται οι μέθοδοι αποτίμησης της καθαρής αξίας
του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κα: ορίζεται όπ
η καθαρή τιμή του μεριδίου, από την οποία προκύπτει η
τιμή εξαγοράς ή διάθεσης του μεριδίου, υπολόγιζε τα με
βάση την καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η αποτίμηση
της οποίας, σύμφωνα με τα οριζόμετνα στην παρ. Ια του
άρθρου 43, αντιστοιχεί στο κλείοιμο των χρημσπστηρίων
κατά την ημέρα υποβολής της αοτήσεως, για την εξαγορά
ή διάθεση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη κα αντικει
μενική μεταχείριση του επενδυτικού κοινού από μέρους των
Α.Ε. Διαχειρίοεως. Επιπλέον ορίζεται, όπ η δημοσίευση των
τωών εξαγοράς κα: διάθεσης θα γίνεται την επάμενη,από
την πραγματοποίηση της αποτίμησης, εργάσιμη ημέρά, ώστε
να επιτευχθεί χρονική εναρμόνιση μεταξύ των δημοσιευό
μενων, καθημερινώς, τιμών μεριδίων διαφορετικών Αμοιβαίων
Κεψαλαιων, διαοωολίζόντας έτο·. την αμεσότερη πληροφόρηση των επενδυτών οε ισότιμη βάση. Τέλος η προβλεπόμενη στον παρόν άρθρο μέθοδος αποτίμησης της καθαρής
αξίας του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οε συν
δυασμό με την μέθοδο αποτίμησης των επι μέρους στοιχείων
του ενεργητικού του άρθρου 43, θέτει ένα ενιαίο και ανπκειμενικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα μπορούν να κινούνται
οι Α.Ε. Λιαχειρίσεως. Εκτιμάταυ ότι, κ στ αυτόν τον τρόπο,
αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και εκσυγχρονίζονται
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ot διαδικασίες εξαγοοάς και διάθεσης σε όφελος του ε
πενδυτικού κοινού.
Άρθρα 39, 40, 41, 42, 46
Με τις διστάζεις των άρθρων αυτών ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσίευσης των
χρηματοοικονουικών καταστάσεων των Α.Ε. Διαχειρίσεως,
δια της συμπληρώσεως των παραγράφων 4, 6 και 7 του
άρθοου 12 του ν.δ. 608/1970,για την πληρέστερη πληρο
φόρηση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και του επενδυτικού
κανού και καθορίζεται, ότι η διενέργεια των τακτικών και
εκτάκτων ελέγχων των Α.Ε. Διαχειρίσεως μπορεί να ανα
τίθεται από την Επιτροπή ΚεΦολαιαγοοάς στο Σώμα Ορ
κωτών Λογιστών του άρθρου 75 του παρόντος.

διατηρείται το καθεστώς που προβλεπόταν από το άρθρο
25 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος και συμπληρώνεται
με πς προβλεπόμενες από το άρθρο 11 του ν. 1828
διατάξεις σχετικά με τη φορολογία μεριδιούχων Αμοιβαίων
Κεφαλαίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Άρθρο 49
Το άρθρο αυτό περιέχει διατάξεις, σχετικά με τη δυνα
τότητα καταβολής της ασφαλιστικής αποζημιώσεως, αντί
δια μετρητών, δια της μεταβίβασε ως δικαιώματος ενός
αριθμού μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου κα τη δυνατότητα
να αποτελόσουν ασφαλιστική τοποθέτηση μερίδια Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, μετοχές Εταιρειών Επενδύσεων κ.α Τέλος καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του προίσχύοντος
ν.δ. 60β/1970.

Άρθρο 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες
αποτίμησης των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Για να τονωθεί η χρημαπστηριακή Αγορά τίτλων σταθερού
εισοδήματος είναι σκόπιμη η κατάργηση της επιστροφής
του 1/3 των δικαιωμάτων των μελών σπς Τράπεζες, όταν
η εντολή έρχεται μέοω Τραπέζης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται
αναγκαία λόγω της δραστικής μειώοεως που ήδη επεβλήθη
στα εν λόγω δικαιώματα με απόφαση του Υ πουργού Εθνικής
Οικονομίας.

Καθορίζονται τα της διανομής των προσόδων του Αμοι
βαίου Κεφαλαίου, των κερδών που προκύπτουν από κλήρωση
ομολογιών υπέρ το άρτιον και των κερδών εκ κεφαλαίου
Α.Ε. Διαχειρίσεως, διατηρουμένων των διατάξεων του άρ
θρου 21 του ν.δ. 608/1970. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
διανομής των καθαρών κερδών κεφαλαίου, εφ' όσον εμφαίνεται υπεραξία στο Χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφα
λαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
Άρθρο 45
Καθορίζεται το δικαίωμα των μεριδιούχων που εκπροσω
πούν το 1/10 των σε κυκλοφορία μεριδίων του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, να συγκαλούν τη συνέλευση των μεριδιούχων,
καθώς και η διαδικασία συγκλήσεως της συνελεύσεως αυτής,
διατηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 του καταργούμενου ν.δ. 6C8/1970. Επιπροσθέτως, ορίζονται οι προϋ
ποθέσεις και η διαδικασία λύσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
διατηρουμένων των διατάξεων του άοθρου 23 του καταργουμένου ν.δ. 608/1970.
Άρθρο 47

Στην παρ. 1, θεσπίζεται επιβολή προστίμου για παραβάσεις
των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που
εκδίδοντα: καΤ εξουσιοδότησή του, κατά της Α.Ε. Δισχειρίσεως και του Θεματοφύλακα. Με την παο. 2 θεσπίζεται
ποινική κύρωση, που αφορά τους προέδρους, μέλη διοικη
τικού συμβουλίου και λοιπά στελέχη της Α.Ε. Διαχειρίσεως,
που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το
ποινικό πλαίσιο της διατάξεως αποτελεί κατάλληλο όργανο
για την επιβολή ποινής αναλόγου προς τη σοβαρότητα του
τελεσθέντος εγκλήματος. Τέλος, στην παρ. 3 προβλέπεται
ποινή φυλακίσεως ή χρηματική ποινή, σε εκείνους, α οποίοι
προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις προς το κοινό, σχετικές
με οικονομικά στοιχεία Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Άρθρο 50

Άρθρο 51
Με τη διάταξη αυτή η εκκαθάριση των μετρητών σπς
χρημαπστηριακές συναλλαγές γίνεται μέσω λογαριασμών
των μελών του Χρημσπστηρίου σε Τράπεζα. Ετσι η εκκα
θάριση είναι άμεση και αποφεύγεται η διακίνηση, μεγάλων
ποσών μετρητών γεγονός το οποίο είναι επικίνδυνο, ανα
χρονιστικό και συνεπάγεται υψηλό κόστος για τους συναλλασσομένους.
Άρθρο 52
Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η εξασφάλιση τηρήσεως
εκ μέρους των μελών του Χρημσπστηρίου των εκ του νόμου
υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τη διενέργεια των
χρημαπστηριακών συναλλαγών. Τέτοιες υποχρεώσεις αφο
ρούν στην έγκαιρη εκκαθάριση των συναλλαγών κα στην
εν γένει συμμόρφωση των μελών προς την χρημαπστηριακή
νομοθεσία και σπς αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
του Χρημσπστηρίου Αξιών Αθηνών καθώς και πς υπουργικές
αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα διαδικασιών κα
συμπεριφοράς. Με πς διατάξεις αυτές αναμορφώνονται τα
πρόστιμα κα επιβάλλονται νέες κυρώσεις.
Άρθρο 53
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου αυτού σκοπείτα
η εναρμόνιση της ασφάλειας των Χρημαπστηριακών συ
ναλλαγών προς τα ισχύοντα σπς άλλες χώρες της Ε.Ο.Κ..
Άρθρο 54

Άρθρο 48
Προβλέπονται οι περιπτώσεις φορολογικών απαλλαγών
τόσον για πς Α.Ε. Διαχειρίσεως όσον και για τους μεριδιούχους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σας ανωτέρω διατάξεις

Με το άρθρο αυτό η διαγραφή μιας εταιρείας από το
Χρημαπστήριο αφήνεται στην ευχέρεια της Επιτροπής Κε
φαλαιαγοράς κα απαριθμούνται α περιπτώσεις διαγραφής.
Ετσι παρέχεται η δυνατότητα εξετασεως κάθε περιπτώσεως
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χωριστώ, ώστε νο λαμβάνοντα υπόώη ειδικές συνθήκες που
ενδέχεται νο ενυπάρχουν σε συγκεκριμένες· εταιρείες Με
τον τρόπο αυτόν προστατεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα
συμφέροντα των μικρομετοχων και αποφεύγεται ο κλονισμός
της εμπιστοσύνης τους στο θεσμό του Χρηματιστηρίου.
Επίσης προβλέπεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά
από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.δυνατοί νο προβαίνει σε διαγραφή εταιρείας από
το χρηματιστήριο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρείο
δεν ττρεί τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, εάν μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλου υπάλληλοι,
έχουν τιμωρηθεί καθυποτροπήν για παραβάσεις της νομο
θεσίας αυτής, ον η εταιρία παραλείπει να ενημερώνει ε
γκαίρως το χρηματιστήριο για οποιοδήποτε γεγονός, που
δυνατοί να επηρεασε την τιμή των μετοχών της εταιρίας
στην αγορά, εαν η εταιρία - νόμιμοι εκπρόσωποί της έχουν
καταδικαστεί για απάτη, φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία, ε
ντός του πλαισίου της λειτουργίας της εταιρίος
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η καθ υποτροπήν
διάπραξη παρανόμων και εγκληματικών πράξεων των νο
μίμων εκπροσώπων, στελεχών και υπαλλήλων ο να Φέρεται
όχι στην προσωπική συμπεριφορά των ανωτέρω ατόμων,
αλλά στην επανειλημμένη τέλεση των ανωτέρω πράξεων
από τα πρόσωπα ουτά, εντός του πλαισίου της δραστη
ριότητας της εταιρίας.
Αρθρο 55.
Δεδομένης της ελλείψεως χώρων για την ομαλή λειτουργία
του Χρηματιστηρίου, της Εταιρίος Αποθετηρίων Τίτλων και
των υπηρεσιών της εποπτευούσης αυτά υπηρεσίας του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, επιβάλλεται η απόδοση
των χώρων ιδιοκτησίας αυτού, καΤ εξαίρεση των ισχυουσών
διατάξεων περί επαγγελματικής στέγης.
Άρθρο 56,
Η διάταξη αυτή αποσκοπεί τόσο στη διεύρυνση της
δυνατότητας εκδόσεως ομολογιακών δανείων από μέρους
των Εταιριών, όσο και στην προστασία του επενδυτικού
κοινού.
Άρθρο 57.
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού εξασφαλίζεται πληρέ
στερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στις περιπτώσεις
ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης ομίλου επιχειρήσεων.
Στην πράξη, πολλές εταιρίες προβαίνουν οε αύξηση των
ιδίων Κεφαλαίων τους για να αποκτήσουν το ελάχιστο
σπατούμενο ποσό, λίγο προ της εισαγωγής τους, γεγονός
που δεν παρέχει περιθώρια να παρακολουθηθεί η αποδοτικοτητο των νέων κεφαλαίων. Με τη διάταξη της παρ. 2
σνπμετωπίξεττι το ανωτέρω πρόβλημα. Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα στον
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, όπως, με απόφασή του, μειώ
νει το ποσοστό του 25% που ποοβλέπετα από το άρθρο
3 του π.δ. 350/1985, σε περίπτωση εισαγωγής νέων εταιριών
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προς αποφυγή μεγάλης πιέσεως
των τιμών στην αγορά, λόγω εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους
αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.

κα σε άλλο χρηματιστήριο της αλλοδαπής. Φυσικό ο κοθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού μελών δεν έχει
την έννοια δημιουργίας κλειστού επαγγέλματος αλλά προ
στασίας της τόσο ευαίσθητης και ευάλωτης αυτής αγοράς.
Ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός μελών ενδέχεται σε πε
ριόδους οικονομικής δυσπραγίας να οδηγεί σε πράξεις
βλαπτικές για το κοινωνικό συμφέρον αλλά και για συγκε
κριμένα ατομικά συμφέροντα
Άρθρο 59.
Με τις ριΛμίσεις αυτές επιδιώκεται η εξασφάλιση ελέγχου
των προσόντων και της καταλληλότητας των ατόμων, στο
οποία μεταβιβάζεται σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κε
φαλαίου Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας.
Αρθρο 60.
1. Ο χρόνος αυτός κρίνε τα: εύλογος για την έναρξη
λειτουργίας της εταιρείας δεδομένου ότι, οποιαδήποτε ποράτασή του εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή λειτουργία
της αγοράς (π.χ. αποφυγή σύνοψης μη νόμιμων συναλλαγών,
προστασία του επενδυτικού κοινού από μη νόμιμα λειτουρ
γούσα Χρηματιστηριακή Εταιρία κλπ.).
2. Η μη ενεργός άσκηση του χρηματιστηριακού επαγγέλ
ματος για διάστημα πέραν του έτους έχει, ως συνέπεια,
την αποξένωση από τις χρηματιστηριακές εξελίξεις δεδο
μένου ότι το Χρηματιστήριο είναι ένας διαρκώς μεταβαλ
λόμενος ζωντανός οργανισμός.
Άρθρο 61.
Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρος της λειτουργίας της
Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρείας, λαμβάνεται μέριμνο
με την προτεινόμενη διάταξη, ώστε οι υποχρεώσεις της
εταιρείας να μην υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
Άρθρο 62.
Η αναστολή αοκήσεως του επαγγέλματος του χρήματαστού, όταν ιδρύει χρηματιστηριακή εταιριεια, πρέπει να συ
νεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του χρηματιστή, διότι
διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση με το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλα
γών. Συγκεκριμένα, έχουν γεννηθεί αμφισβητήσεις κατά
πόσον τα εν αναστολή μέλη μπορούν να αποσύρουν την
στομική τους μερίδα από το Κοινά Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.
Άρ>θρο 63
Η κατάργηση του εδοφ. β της περίττε ε' του άρθρου 10
του ν. 1806/1988 με την προτεινομενη διάταξη κρίνεται
απαραίτητη, ώστε να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που να
εγγυώντα την καταλληλότητα και εμπειρία των υποψηφίων
χρημεπτστηρκκων εχπρκχχυπων και χρηματιστών δεδομένου
ότι η ισχύουσα διάταξη είναι ευρηία και παρέχει δυνατότητα
διαφορετικής ερμηνείας. Η προτεινόμενη διάταξη θα βοη
θήσει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων απο τα μέλη του
ΧρημστιστηρΗου υπηρεσιών με στόχο την npxxrracsc των
επενδυτών.

Άρθρο 58.
Άρθρο 6Χ.
Ο αριθμός των μελών του Χρηματισττρίου πρέπει να
μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις υπάρχουσες στη
χρηματιστηριακή αγορά συνθήκες. Τούτο άλλωστε, ισχύει

Με την διάταξη αυτή σκοπείται η απόκτηση ευελιξίας,
ώστε ανάλογα με τις ανάγκες της Αγοράς, το διοικητικό
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συμβούλιο του Χοηματιστηριου να ορίζει τη διάρκεια της
συνεδρίασης, δεδομένου, ότι, με την ίδουση κα της Πα
ράλληλης Αγοράς, έχουν προκόψει προβλήματα στην ομαλή
λειτουργία αυτής, λόγω του ελάχιστου χρόνου συνέδριοσης
των 4 ωρών της Κύριας Αγοράς που προβλέπετε* στο ν.
1806/198Β.
Άρθρο 65.
Η τροποποίηση αυτή τίθεται προκειμένου να διευκολυν
θούν ο» συναλλαγές στο Χρηματιστήριο κα ταυτόχρονα να
προστατευθούν οι συναλλασσόμενοι από τυχόν εικονικές
συναλλαγές.

τηρίων με το άοθο. 33α του ν. 1806/1988. Κρίνε τα οκόπμο
να υπάρχει παρόμοια διάταξή για την κάλυψη των ενδεχό
μενων λαθών κατά τη διεξαγωγή των συναλλαγών του
Χρηματιστηρίου. Τ ο προτανόμενο ποσοστά είνα το ελάχιστο
δυνατό και η απόδοσή του στο ταιειο αλληλοβοηθεος του
προσωπικού του Χρηματιστηρίου, αν δεν υπάρξουν λάθη
σε μία χρήση, καθιστά τους υπαλλήλους αυτού περισσότερο
προσεχτικούς, η "παρξη τω»' οποίων, πέραν του ότι δυσφημεί
το θεσμό του Χρηματιστηρίου, δημιουργεί πρόσθετες δα
πάνες επίλυσης των διαφορών. Επιπλέον, δεν υπάρχει
πρόσθετη επιβάρυνση, για την εφαρμογή της διάταξης
αυτής.
Άρθρο 69

Άρθρο 66.
Συμπληρώνεται το άρθρο 56 του ν. 1892/1990 με τρεις
νέες παραγράφους. Με την πρώτη παράγραφο μεταβιβά
ζονται δραστηριότητες του Χρηματιστηρίου στην συσταθείσα
Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων και ως εκ τούτου καθίσταται
δυνατή η μεταβίβαση όλων των κινητών πραγμάτων, σ’ αυτή,
για να συνεχισθεί απρόσκοπα η λειτουργία της κα να
επιστραφούν στο Χρηματιστήριο τα δαπανηθέντα για το
σκοπό αυτόν κεφάλαια.
Επίσης καθίσταται δυνατή η εκμίσθωση προς την Εταιρεία
Αποθετηρίων, χώρων του Χρηματιστηρίου χωρίς δημόσιο
διαγωνισμό. Δεδομένου ότι ο θεσμός του αποθετηρίου
εγγράφου, που θεσμοθετήθηκε με τους ν. 1806/1988 κα
1892/1990 λειτούργησε μέχρι σήμερα με ξεχωριστή εππυχια
σε περίπτωση μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, οφού
είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία εκκαθάριση των συναλλαγών,
την αποσυμφόρηση από τους όγκους των υπό συναλλαγή
μετοχών κα την αποδεδειγμένη εξυπηρέτηση του επενδυ
τικού κοινού, μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του Χρη
ματιστηρίου, κρίνε τα σκόπιμο να επεκταθεί υποχρεωτικά ο
θεσμός του αποθετηρίου εγγράφου κα σε κάθε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση ονομαστικών μετοχών ε
ταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, με τη διαδικασία
που προβλέπει η δεύτερη παράγραφος.
Τέλος, με διάταξη της τρίτης παραγράφου αποσαφηνίζετα
πλήρως κα πέραν πόσης αμφιβολίας, ότι το αποθετήριο
έγγραφο θεωρείται αξιόγραφο (όπως η επιταγή, η συναλ
λαγματική, η μετοχή κΛπ.) οφού πλείστες όσες διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αναφέρονται στην
ειδική διαδικασία κηρύξεως αξιογράφου ως ανίσχυρου συ
νέπεια κλοπής, απώλειας ή καταστροφής, θα έχουν εφαρ
μογή κα στην περίπτωση του αποθεττρίου εγγράφου.
Με την ανωτέρω διάταξη αποσαφηνίζετα πλήρως το
άοθρο 33 παράγραφος 2 του ν. 1806/1988, όπως έχει
τροποποιηθεί από το άρθρο 56 του ν. 1892/1990 παρόγροφος 1, 5 (a cotrario), κα ειδικά, 11.
Άρθρο 67.
Δεδομένου, ότι. μετά την ψήφιση του ν. 1892/1990 α
συναλλαγές είνα παράτυπες επί ονομαστικών μετοχών
εταιριών, που έχουν έστω κα ένα ακίνητο σε παραμεθόριες
περιοχές, η διάταξη αυτή, κρίνεται αναγκαία γιο τη νομι
μοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί των εν
λόγω τίτλων.

Η διάταξη αυτή έχει σκοπό να επιτρέψει στις ανώνυμες
εταιρίες, που έχουν εισηγμένες τις μετοχές τους στο
Χρηματιστήριο, να προβαίνουν σε εξαγορές των μέτοχων
τους μέσω του Χρηματιστηρίου υπό την προύπόθεση ότι
υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση των επενδυτών. Τούτο είνα
πολλάκις απαραίτητο, τόσο για την προστασία των επεν
δυτών, όσο και για το μέλλον της εταιρίας. Σημειωτέον ότι
η ρύ^ιιση αυτή δεν επιδιώκει να καταστήσει τις ίδιες εταιρίες
διαχειριστές ενός πακέτου μετοχών τους (portfolio mana
gers).
Η σοβαρότητα του θέματος και το πλήθος των εμπλεκομένων περιπτώσεων επιβάλλει, όπως οι ρυθμίσεις θεατήσθούν με προεδρικό διάταγμα
Άρθρο 70
Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο των Χρηματιστηριακών
Αγορών και η προβλεπόμενη διεθνοποίηση αυτών στα πλαίοια και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των χρηματιστηρίων
της Ε.Ο.Κ. υπαγορεύουν την ανάγκη εμπλουτισμού και του
ελληνικού χρηματιστηρίου με νέα προϊόντα. Κατ' αυτό τον
τρόπο θα διευρυνθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, εγχώριο
κα ξένο και θα πραγματοποιηθεί η επιθυμητή διεύρυνση
της Αγοράς.
Άρθρο 71
Με την πρστανόμενη διάταξη σκοπείται η θέστηση κα
νόνων δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν το λειτούργημα
του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου νο
επιτευχθεί ισόρροπη εφαρμογή των σύγχρονων κανόνων
ανταγωνισμού στη ΧρΓρατιοτηριακή Αγορά και να προστοτευθούν κατά τον καλύτερο τρόπο το συμφέροντα των
επενδυτών.
Άρθρο 72
Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προστατευθεί η Χρηματιστηριακή Αγορά από κακόβουλα άτομα
που διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες με σκοπό να απο
κομίσουν ίδιον όφελος εις βάρος του επενδυτικού κοινού,
των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιριών και γενικότερα
της Εθνικής Οικονομίας. Τα ποσό των χρηματικών ποινών,
που προβλέπονται στην παραγραφο 1 του άρθρου αυτού,
μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις των Υπουρ
γών Εθνικής Οικονομίας κα Δικαιοσύνης.

Άρθρο 68
Άρθρο 73
Επειδή αντίστοιχη διάταξη υπήρχε στη Χρηματιστηριακή
Νομοθεσία άρθρ. 53, 55 (χρημ/κος κανονισμός β.δ. 1909),
ο πόρος αυτός μετοφέρθηκε πλέον στην Εταιρία Αποθε

Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην προστασία του επενδυ
τικού κοινού κα στη σωστή λειτουργία της αγοράς, από
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ενέργειες μελών του χρηματιστηρίου που με τη χοησιμοποίηση παραπλανητικών ή άλλων απατηλών μέσων, θα
επεδίωκσν τη δημιουργία μη πραγματικών τιμών ή τη σύναψη
πλασματικών συναλλαγών με σκοπό το ίδιον αυτών όφελος
ή τρίτων προσώπων. Οι αυστηρές κυρώσεις που ποοβλέποντας θο αποθαρρύνουν κάθε ενδιαφερόμενο, που θο
σκόπευε στην παραπλάνηση της Χρημαπστηριακής Αγοράς.
Κα στο άρθρο αυτό προβλέπετα η δυνατότητο αναπρο
σαρμογής των ποσών των επιβαλλόμενων χρηματικών ποι
νών, με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
δικαιοσύνης.
'Αρθρο 74
Με το άρθρο αυτό δίδονται λύσεις στα προβλήματα, που
έχουν ανοφυεί, σχετικά με το κύρος της εξωχρημαπστηριακής πωλήσεως εντόκων γραμματίων και ομολόγων του
Δημοσίου.
Η ισχύουοα νομοθεσία
ο. Ο ν. 3632/1928, άρθρο 15 παράγρ. 3 και 4 απαγορεύει
την πώληση χρηματιστηριακών αξιών εκτός χρημαπστηρίου.
Εξαιρείται η πώληση τοις μετρητοίς, εφ' όσον γίνεται απ'ευθείας μεταξύ πωλητή και αγοραστή, 'πλην εάν ασκείται
καΤεπόγγελμα υπό τίνος των συμβαλλομένων*. Ήδη με την
απόφαση Εφ. Ναυπλ 106/1933 έχει κριθεί ότ 'κατ'επάγγελμα' άσκηση των ανωτέρω αγοραπωλησιών δεν είναι η
άσκηση από τράπεζες. Εξάλλου με το άρθρο 30 παρ. 1
περίπτωση δ' του ν. 3632/1928 τιμωρείται το μέλος του
Χρημαπστηρίου που ενεργεί "χρημαποτηριακές πράξεις μη
χρημσπστηριακώς·.
β. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, επικαλούμενος,
μεταξύ άλλων, το ν.δ. 3745/1957 'Περί εκδόσεως εντόκων
γραμματίων* και το ν. 1642/1986 (άρθρο 62 για την έκδοση
ομολόγων του Δημοσίου), έχει επιτρέψει σπς τράπεζες πς
πωλήσεις γραμματίων/ομολόγων του Δημοσίου με συμφωνίες
επαναγοράς. Παράλληλα, έχει αναθέσει και στα μέλη του
Χρημαπστηρίου Αξιών Αθηνών πς πωλήσεις και αγορές και
πς συμφωνίες επαναγοράς για τους ανωτέρω τίτλους του
Δημοσίου.
γ. Ο ν. 1806/1988 δεν ασχολήθηκε με το θέμα των εξωχρημαπστηριακών συναλλαγών επί χρημαπστηριακών πραγ
μάτων.
Τα προβλήματα: Η συνδυαστική ερμηνεία των παραπάνω
νομοθετημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσχέρεια με αποτέ
λεσμα να έχει δημιουργηθεί αβεβαιότητα ως προς το κύρος
των συμφωνιών εξωχρημσπστηριακής πωλήσεως εντόκων
γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου οι οποίες συνόπτσνται, παραταύτα, ευρέως. Είναι γεγονός όπ οι πωλήσεις
χρημαπστηριακών αξιών με συμφωνίες επαναγοράς ή επαναπωλήσεως σε συμφωνημένη τιμή ή πωλήσεως σε ημε
ρομηνία μελλοντική με συμφωνημένο τίμημα κλπ. (γνωστά
ως REPURCHASE AGREEMENTS κ.λπ) αποτελούν σπς
διεθνείς χρηματαγορές το μέσο με το οποίο παρεμβαίνουν
οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στη διαδικασία διοχέτευσης
πόρων από πς πλεονασματικες προς πς ελλειμμαπκές
μονάδες. Οι τράπεζες, με πς συμφωνίες αυτές, χρηματο
δοτούν ’θέσεις* τους σε αξιόγραφα που κρατούν στα χαρ
τοφυλάκιά τους. Η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών από πς
ελληνικές τράπεζες προς το επενδυτικό κοινό πρέπει νο
ενθαρρυνθεί διόπ συμβάλλει στην εμπορευσιμότητα κα ευραα κυκλοφορία των χρημαπστηριακών τίτλων. Ο ανωτέρω
πράξεις ενδιαφέρουν το κοινό λόγω της συμμετοχής σαυτές
των ελεγχόμενων από πς αρμόδιες αρχές ελληνικών τρα
πεζών, που μπορούν να φέρουν' το κόστος συγκέντρωσης
και αξιολόγησης πληροφοριών και παραγωγής των σχετικών
επενδυτικών προϊόντων.

Ειδικότερα οι συμφωνίες επαναγοράς σε έντοκα γραμμάτια
και ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου χρησιμεύουν στην
ευχερέστερη χρηματοδότηση των χρεωγράφων αυτών από
πς τράπεζες κα την αποδοχή τους από τους θεσμικούς
επενδυτές κα το ευρύ κοινό, που με τη σειρά του μειώνει
το κόστος δανεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο κα καθιστά
ευχερέστερο τον εν λόγω δανεισμό. Πρέπει να σημειωθεί
όπ, οι ελληνικές τράπεζες συνάπτουν ήδη τέτοιες συμφω
νίες, παρά την αβεβαιότητα του νομοθετικού πλαισίου.
Η Προτεινόμενη ρύθμιση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση :
α) Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 15 του ν.
3632/1928, το οποίο ρυθμίζει την εξωχρημαπστηριαχή δροστηριότητα για τα χρημαπστηριακά πράγματα, έτσι ώστε να
εινα έγκυρη η πώληση των έντοκων γραμματίων κα ομο
λόγων του Δημοσίου (δραχμικών, με ρήτρα ECU κ.λπ.) όχι
μόνο τοις μετρητοίς, κατά τα προβλεπόμενα ήδη από την
ισχύουοα παράγραφο 4 του άρθρου 15, αλλά και με ο
ποιοσδήποτε άλλες ειδικές συμφωνίες όπως: υπο προθε
σμίαν, με συμφωνία επαναπωλήσεως ή επαναγοράς κλπ..
Προϋπόθεση του κύριους τέτοιων συμβάσεων πωλήσεως με
ειδικές συμφωνίες είνα η ιδιότητα της τράπεζας στην
πλευρά του πωλητή ή του αγοραστή ή και σπς δύο. Το
ίδιο ισχύει κα για ομολογίες εισηγμένες στο Χρημαπστήριο
Αξιών Αθηνών που επίσης είνα τίτλοι σταθερού εισοδήματος.
Η εξωχρημαπστηριακή πώληση των εισηγμένων τίτλων
του Δημοσίου, καθώς κα όλων των εισηγμένων τίτλων, από
τα μέλη του χρημαπστηρίου δεν είνα βεβαίως επιτρεπτή,
ούτε από την ισχύουοα νομοθεσία, ούτε από πς προτεινόμενες διατάξεις.
β) Με την παράγραφο 8 καταργείται για πς τράπεζες ο
χρονικός περιορισμός της πιστώσεως του τιμήματος για
πώληση μετοχών,καθώς και οι υπόλοιποι περιορισμοί που
είχαν καθιερωθεί με τον α.ν. 1923/1939, στα πλαίσια του
εκσυγχρονισμού της χρηματαγοράς κα των χρηματιστηριοκών θεσμών, ο οποίος επιχειρείται με πς θεσπιζόμενες
διατάξεις. Η ανάγκη αυτή κατέστη πιο επιτακτική με την
πώληση μεγάλων πακέτων μετοχών στο στάδιο των ιδ*ωτικοποιήσεων.
γ) Τέλος με την παράγραφο 9 αναγνωρίζεται το έγκυρον
εξ υπαρχής των συμβάσεων που εμπίπτουν σπς διατάξεις
των παραγράφων 7 και 6 και έχουν ήδη συναφθεΐ Η διάταξη
κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των αμφιβολιών που έχουν
γεννηθεί από το μέχρι σήμερα ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
Άρθρο 75
Η ανάγκη καθιερώαεως ενιαίων κανόνων λειτουργίας του
ελεγκτικού επαγγέλματος και διεξαγωγής των οικονομικών
ελέγχων των επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας είναι προφανής δεδομένου
όπ η εναρμόνιση του Δίκαιου των εταιριών σπς χώρες της
Ε.Ο.Κ. προχωρεί ταχύτατα.
Στην πορεία αυτή δημιουργπάται η ανάγκη καθιέρωσης και
στη χώρα μας ενός συγχρόνου και αποτελεσματικού θε
σμικού πλαισίου λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος,
βασισμένου σπς αρχές της ελεύθερης οικονομίας και του
ελεύθερου ανταγωνισμού. Το υφιστάμενο στη χώρα μας
καθεστώς του ελεγκτικού επαγγέλματος καθιερώθηκε με το
ν.δ. 3329/1955 που προβλέπει τη μονοπωλιακή άσκηση του
ελέγχου για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αποκλειστικά
κα μόνο από τον περιορισμένο αριθμό λογαστών που είναι
μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Ι.ΟΑ.). Συγκεκρι
μένα, από τους ορκωτούς λογιστές ελέγχονται υποχοεωτικά
όλες οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που πληρούν δύο από τα εξής τρία
κριτήρια τα οποία έχουν τροποποιηθεί προοφάτως, ως εξής:
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α) Κύκλος Εργασιών από δραχμές 800.000.000 και πάνω,
β) Συνολικό ενεογητικό δραχμές 400.000.000 τουλάχιστον,
γ) Μέσος όρος ποοσωπικοΟ πενήντα άτομα (Αρθρο 36,
παρ. 1 σε συνδυασμό προς το άρθρο 42, παρ. 6 κ.ν.
219G/1S20, Οπως ισχύει). Με διάφορες επί μέρους διατάξεις
υπήχθησαν επίσης στον υποχρεωτικό έλεγχο του Σ.ΟΛ.
ορισμένες ειδικότερες κατηγορίες εταιριών, οι Π.Α.Ε., α
εταιρίες υδρεύσεως και αποχετεύσεως κλπ.. Είναι γεγονός
ότι ο τροπος άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος στην
Ελλάδα έχει δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και παρου
σιάζει αδυναμίες που επαυξάνονται με τη σώρευση όλο και
περισσότερων επιχειρήσεων οι οποίες υποχρεωτικά υπόκειντα στον έλεγχο του Σ.Ο.Λ.. Η αναποτελεσματικότητα
του παρόντος συστήματος έχει διαπιστωθεί και επισημανθεί
επανειλημμένως από εκπροσώπους των κυοιώτερων παρα
γωγικών τάξεων και ξένων επενδυτών. Αλλωστε από 4/1/91
η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει διαδικασίες
για την αναγνώριση αλλοδαπών επαγγελματικών πτυχίων
ελεγκττ:ής, οπότε με το σημερινό καθεστώς θα είναι δυνατόν
ξένα ελεγκτές να ασχούν το ελεγκτικό επάγγελμα στην
Ελλάδα ελεύθερα, ενώ έμπειρα και καταξιωμένα Ελληνες
επαγγελματίες ελεγκτές που δεν είναι μέλη του Σ.ΟΛ. δεν
θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη
η άμεση αναδιοργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλματος με
τη δημιουργία προϋποθέσεων άσκησής του ως ελεύθερου
επαγγέλματος, κατά τον τρόπο που ασκείται στις λαπές
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η αναδιάρθρωση αυτή
απαιτεί διαφάνεια και αντικειμενικότητα ως προς τους όρους
πρόσβασης άαυτό, με διασφάλιση της υπευθυνότητας και
της ποιότητας του ελέγχου, την ύπαρξη κοινής επαγγελ
ματικής δεοντολογίας και με τη νομοθετική κατοχύρωση
τόσο της ανεξαρτησίας των ελεγκτών όσο και της ευθύνης
τους έναντι των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, του κράτους
καθώς και των επενδυτών. Ο προτεινόμενος σύγχρονος
ανεξάρτητος και ανταγωνιστικός νέος θεσμός ο οποίος
συγκεντρώνει όλες ας εγγυήσεις για ορθή και απρόσκοπτη
λειτουργία θο συμβάλει στη: α) δημοσίευση αξιόπιστων
οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων β) πληρέστερη
πληροφόρηση επενδυτών και κατά συνέπεια ανάπτυξη κε
φαλαιαγοράς γ) μείωση φοοοδιαφυγής δ) δημιουργία θέοεων
εργασίας γιο νέους επιστήμονες και ε) βελτίωση και εκ
συγχρονισμό της οργάνωσης των επιχειρήσεων
Τα ανωτέρω διασφαλίζονται με την θέσπιση του υπο
χρεωτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως εταιριών,
ιδρυυάτων, οργανισμών, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων
παντός είδους από ορκωτούς λογιστές οι οποίοι έγγρα
φοντο σε Μητρώο Σώματος Ορκωτών Λογιστών τηρούμενο
στο Υπουργείο Εμπορίου.
Στο μητρώο αυτό εγγράφονται τόσο οι ήδη υπηρετούντες
ορκωτοί λογιστές όσο και ελεγκτές λογιστές οι οποίοι
έχουν τα τυπικό και ουσιαστικά προσόντα ρητώς ανοφερόμενα στο νόμο.
Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατ'εξουσιο
δότηση του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι
όροι συστάσεως του νέου Σώματος ορκωτών λογιστών και
του Μητρώου αυτών, στο Υπουργείο Εμπορίου, τα της
ασκήσεως του επαγγελμστός των, εγγραφής των στο α
νωτέρω Μητρώα, α όροι σι/νθέσεως, λειτουργίας καθώς
και οι αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου του σώματος
ορκωτών λογιστών, οι υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα, οι
αμοιβές, κλπ.. Το εποπτικό συμβούλιο θα ελέγχει και θα
επιθεωρεί το επί τελούμενο από τους ορκωτούς λογιστές
έργο και θα υποβοηθείται στην αποστολή του από γραμματεία
στελεχωμένη με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Ο
νέος θεσμός, χωρίς να παρουσιάζει τα προβλήματα και τα
ελαττώματα του καταργουμένου νομοθετικού πλαισίου, θα
καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει, αποτελεσματικά, εντός

του νέου πλαισίου των συνΐ^κων της διευρυμένης αγοράς.
Περαιτέρω, ορίζεται οτι οι πόροι του εποπτικού ΟΛίβουλίου,
που ανοΦερεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα προέρχοντ» από κρατήσεις ποσοστού 1% επί των αμοιβών των
μελών του Σωυατος των Ορκωτών Λογιστών. Εξάλλου,
ποοβλέπεται 6η από 1-1-1992 οι εγγεγραμμένα, ως άνω,
ορκωτοί λογιστές όύνανται να ασκούν το επάγγελμά τους
είτε ατομικώς, είτε υπο εταιρική μορφή. Το ισχυον μέχρι
τώρα νομοθετικό πλαίσιο καταργείται καθ' ο μέτρο αντίκειται
στην ισχυουοα νομοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ
Αρθρο 76
Το άρθοο αυτό καθιερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως τον θεματοφύλακα της τηρήσεως των διατάξεων του
παρόντος νόμου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από τον Υ
πουργό Εθνικής Οικονομίας.
Αρθρο 77
Με το άρθοο αυτό οοίζεται όπ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
διοικειται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του
οποίου είναι πρόσωπα ανεγνωρισμένου κύρους και διαθέτουν
ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγοράς,
διοριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
Στο ίδιο άρθρο καθορίζεται ο χρόνος της θητείας του
προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού
συιιβουλίου, οι λόγοι διακοπής της θητείας αυτής και η
αναπλήρωση του μέλους, του οποίου η θητεία διεχόπη, με
νεοδιοριζομενο μέλος.
Αρθρο 78
Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται οι αρμοδιότητες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες είναι ευρύτατες και
σκοπό έχουν να καταστήσουν το όργανο αυτό θεματοφύλακα
της χρημαπστηοιακης νομοθεσίας, τύποις και ουσία.
Οι αρμοδιότητες αυτές, οι οποίες περιγρόφονται αναλυτικώς στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι κυρίως η
έκδοση πράξεων κανονιστικού' χαρακτήρα επί θεμάτων που
όπτονται εν γενει των χρηματιστηριακών αλλαγών, η χο
ρήγηση και ανάκληση αδειών ανωνύμων χρηματιστηριακών
εταιριών, εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και Α.Ε. διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, η γνωμοδότηση προς τον
Υπουργό Εμπορίου επί θεμάτων κεφαλαιαγοράς, η διενέρ
γεια ελέγχων σε εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η επιβολή
πειθαρχικών ποινών και η ρύθμιση κάθε θέματος που έχει
σχέση με την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής α
γοράς.
Άρθρο 79
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται ot πόροι της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 80
Με τη νομοθεηκή εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού ρυθ
μίζεται, με προεδρικά διατάγματα, κάθε θέμα σχετικό με
την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής
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Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβανόμενης και της θεσπίσεως πο
θαρχικών κανόνων που διεπουν τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, τον αριθμό του
υπαλληλικού προσωπικού, την υπηρεσιακή κατάστασή του,
τη διαδικασία μετατάξεως και αποσπάαεως προσωπικού από
άλλες υπηρεσίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα ανωτέρω.
Άρθρο 81
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η δυνατότητα της στελεχώαεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εν μέρει ή εν άλω
διό μετατάξεως ή αποσπάαεως προσωπικού από υπουργεία
ή άλλα ν.π.δ.δ. και δημόσιους οργανισμούς. Επίσης,προβλέπεται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 82
Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις και
καταργούνται διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων οι
οποίες αντίκεινται στον παρόντα νόμο. Η θέσπιση των
μεταβατικών διατάξεων εθεωρήθη αναγκαία, προκειμένου
να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις εταιρίες, που διέπονται
από το καθεστώς του παρόντος νόμου, να προσαρμοοθούν
στις νέες ρυθμίσεις.
Άρθρο 83
Καταργείτα; ο ν. 431/1976. Ο καταργούμενος νόμος
πραέβλεπε: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των
τραπεζών με διοικητική ενέργεια, υπό ορισμένες προϋπο
θέσεις και απέκλειε κατουσίαν το δικαίωμα προτιμήσεως
των παλαιών μετόχων και β) περιόριζε το δικαίωμα διαθέσεων;
των τραπεζικών μετοχών, των οποίων κύριοι ήσαν δημόσια
φορείς.
Άρθρο 84
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού δίδεται στις
τράπεζες η δυνατότητα ιδρύσεως ανωνύμων εταιριών ειδικού
τύπου, δηλαδή, των εταιριών διαχειρίσεως στοιχείων ενερ
γητικού και παθητικού. Οι μετοχές των εταιριών αυτών είναι
ονομαστικές. Η νέα ρύθμιση επιβάλλεται γνα τους ακόλου
θους λόγους:
α) για την εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών από
τις επισφαλείς τους απαιτήσεις και από συμμετοχές, υπο
κείμενες σε οοβαρή απαξίωση, όπως είναι π.χ. οι συμμετοχές
σε προβληματικές κα υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
β) γ»α την δημιουργία κατάλληλων φορέων διεξαγωγής
factoring και εκκοθαρίσεως επιχειρήσεων, η οποία προβλέπεται από το ν. 1947/1991
γ) για τη δημιουργία ευλύγιστων φορέων, οι οποίοι με
γρήγορες κα διαφανείς διαδικασίες προβαίνουν στη ρευ
στοποίηση ακίνητων κα συμμετοχών των τραπεζών, προ
κειμένου α τελευταίες να περιορίσουν τις ακινητοποιήσεις
τους, στα πλαίσια της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας της
Ε.Ο.Κ..
Με τη δεύτερη παραγραψο του άρθρου αυτού εισάγονται:
(I)
φορολογικές απαλλαγές για τις μεταβιβασας περιου
σιακών στοιχείων από τις τράπεζες προς τις θυγατρικές
τους εταιρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και πα
θητικού κα ανπστρΟφως

(II) ρυθμίζονται ζητήματα εκπμήσεως εισφερόμενων πε
ριουσιακών' στοιχείων από τις τράπεζες προς τις θυγατρικές
τους του παρόντος άρθρου ως και ζητήματα εξόδων γιο
τη σύσταση των νέων ανωνύμων εταιριών.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ρυθμίζονται: (I)
η μεταβίβαση των παρεπόμενων δικαιωμάτων, μαζί με την
απαπηση η οποία εισφέρεται ή μεταβιβάζεται και η συνέχιση
των δικών ή των εκτελέσεων επ' ονόματι του νέου δικαιούχου
(II) καθορίζεται το φορολογικό καθεστώς, το οποίο διέπει
τις συγχωνεύσεις των τραπεζών ή των τραπεζών με πς
θυγατρικές τους εταιρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργη
τικού και παθητικού.
Άρθρο 85
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού παρέχεται
το δικαίωμα στο ελληνικό Δημόσιο να αγοράζει μετοχές και
άλλους τίτλους εκδόσεως τραπεζών τοις μετρητοίς. Με
αυτήν τη ρύθμιση το ελληνικό Δημόσιο αποκτά σύγχρονο
μηχανισμό παρεμβάσεως στις αγορές κεφαλαίου. Με τη
δεύτερη παράγραφο καθορίζεται για πς εταιρίες διαχειρί
σεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού νομικό καθεστώς
ανάλογο μεκείνο που ισχύει για πς τράπεζες. Με την τρίτη
παράγραφο παρέχεται σπς τράπεζες δικαίωμα προβλέψεως
υποτίμησης της συμμετοχής τους σπς προαναφερόμενες
θυγατρικές τους εταιρίες.
Άρθρο 86
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα της αποσπάαεως του
προσωπικού μεταξύ τραπεζών και θυγατρικών τους εταιρειών
και ανπστρΟφως.
Ο φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις των άρθρων 83 έως
και 85 του παρόντος νόμου αιπολογούνται πλήρως από το
γεγονός, όπ η θυγατρική εταιρία διαχειρίσεως των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού αποτελεί μορφή, η οποία εννοιολογικως ομοιάζει με τη σύσταση νέος εταιρίας δί
αποσχίσεως κλάδου από τη μητρική, σχήμα που χρησιμο
ποιείται σπς ανώνυμες εταιρίες ή με το σύστημα της
αποκεντρωμένης υπηρεσίας σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο,
όπως συμβαίνει συχνά στο πεδίο της δημοσίας διοικήσεως.

Άρθρο 87
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής
των άρθρων 84, 85 και 86 με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων
Υπουργών Εθνικής Οικονομιος και Οικονομικών.
Άρθρο 88
Με την πρστεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, εν όψει της
συντελούμενης ραγδαίος τεχνολογικής εξέλίξεως στον τρα
πεζικό χώρο, ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση των
τραπεζικών συναλλαγών. Ειδικότερα η διάτταξη αυτή cxjpβάλλει στην εξυγίανση του θεσμού της επιταγής, καθώς
επιτάχυνετα η διαδικασία του διακανονισμού της κα ενισχύεται έτσι η προσπάθεια για τον περιορισμό της εκδόσεως
ακάλυπτων ετπταγών.
Πέραν των ανωτέρω, αποφεύγεται το ενδεχόμενο μη
σφραγισεως ακάλυπτης επιταγής, λόγω παρελεύσεως της
σχετικής προθεσμίας κατά το διάστημα της διακτνήσεως
του σώματος της επιταγής μεταξύ της τράπεζας, στην
οποία αυτή προσκουισθηκε εμπροθέσμως και της πληρώτριος
τράπεζας. Σημειωτέον, όπ. κατά τα ισχύοντα σήμερα, μόνον
η πΛηρωτριο τράπεζα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση
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να CLVTQ&a βεβαίωση πεοί μη πληρωμής (σ®ραντση). ΠοραλλΛλως, παρέχεται στον κομιστή της επιταγής η διευ
κόλυνση της σοραγιαεώς της, σε οποιοδήποτε τραπεζικό
καπόστημα την προσκομίσει, χωρίς να απαπειτα η αυτο
πρόσωπη μετάβασή του στην πληρώτρια τράπεζα με το
συνεπαγόμενο κοινωνικό κόστος.
‘Αρθρο 89
Με το ακροτελεύτιο άρθρο του παρόντος νόμου ορίζεται
ότι η ισχύς τούτου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημεοίδα της Χυβεονήσεως.
Αθήνα 30 Αυγούστου 1991
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μιλτιάδης Εβερτ

Ευθύμιος Χριστοδούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ιωάννης Παλαιοκρασσός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Μιχ. Παπακωνσταντίνου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ανδρέος Ανδριανόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεδριάσεις αρι^ιοί 55/11-7-1991, 56/16-7-1991 και
57/18-7-1991, ώρα 6.00 μ.μ.
Συνεδρίασε το τμήμα Α της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής σε τρεις συνεδριάσεις και παρευρέθηκαν
οι Α. Τσούτσος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Σ.Τ.Ε., Α_ Φαρμάκης
και Π. Φλώρος, σύμβουλοι επικράτειας Γ. Πατρινέλης,
νομικός σύμβουλος του Κράτους, I. Σπυριδοτης και Γ.
Καλλιμόποολος (εισηγητής), καθηγητής πανεπιστήμιου, Α.
Ανδρεουλάκος. εισαγγελέας εφετών (εισηγητής), Α. Κατσίφας (εισηγητής) και Κ. Λυμπερόπουλος, Πρόεδροι εψετών
κα X. Γεωργακόπουλος, εφέτης (εισηγητής) και επεξερ
γάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
με τίτλο 'Περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Α
μοιβαίων Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακών διατάξεων".
Γραμμοτέος ο Σ_ Κοτοιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουργού Ν. ΝχΡρχος,
Η. Λάιος κα Γ. Τσέλιος.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου κα διατύπωσε
τις εξής παρατηρήσεις:
Α' Γενικές παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους
υπουργούς για τους οποίους προβλέποντα αρμοδιότητες
στις διατάξεις του.
2. Όπου αναφέρονται περισσότεροι υπουργοί να τίθεντα
με την καθιερωμένη σειρά.
3. Όπου αναφέρονται νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις
να μην παρατίθεται η περίληψη, αλλά να παρατίθεται σε
παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος κα ο αριθμός
του φύλλου Ε®. Κεβ. λχ ν.δ. 608/1970 (Α. 170). Ειδικά ο
ν. 2190/1920, που έχει κωδικοποιηθεί να αναφέρετα: ‘κ.ν.
2190/1920".

4. Γίνεται μεγάλη χρόσπ κεοαλαιων γραμμάτων στο κείμενο
του νομοσχεδίου χωοις να πρέπει. λχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Αμοιβαίων
Κεφαλαίων, Ανωνύμου Εταιρείας, Γ ενική Συνέλευση, Δια
ιτητικό Συμβούλιο, Διοίκηση Εταιρείας, Κανονισμού, Επίτρο
πος, Νοιβκο Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κα Δημοσίου Δι
καίου, Ν„ Ν.Π., ΠΔ., ΒΔ., Προεδρικό Διάταγμα κ-λπ
5. Όπου αναωέροντα αριθμοί λχ χρηματικών ποσών,
ποοοστών ,-λπ. νο γράφσντα πρώτα ολογράφως κα μετά
σε παρένθεση αοιθμηπκως.
6. Όπου γίνετα εύντμηση τίτλων να αναγράφεται, μόνο
κατά την ποώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος κα σε παρένθεση
τα αρχικα γράμματα λ.χ. Διοικηπχό Συμβούλιο (ΔΣ).
7. Επειδή παρστηρεπα όπ οε ορισμένα άρθρα του νο
μοσχεδίου τίθεντα τίτλος σε άλλα όχι κα σε ορισμένες
περιπτώσεις τίθεντα τίτλοι κατά ενότητες άοθρων, η Επι
τροπή φρονεί όπ, εφ' όσον δεν είνα δυνατή η θέση τίτλων
σε όλα τα άρθρα, να απαλειφθούν από όλα, για την ομοιο
μορφία του κειμένου κα την αποφυγή ενδεχομένων προ
βλημάτων σύγχυσης χοι παρερμηνείας.
8. Παραττρείτα όπ το κείμενο εδαφίων δεν γράφετα
στη συνέχεια, αλλά αρχίζει από νέο στίχο, ως να μην
αποτελεί συνέχεια της ίδιας παραγράφου κα εφιστάται η
προσοχή για πς διορθώσεις κατά την κοθαρογραφή του
νομοσχεδίου.
Β'Ειδικές παρατηρήσεις
1.
Ο τίτλος του νόμου νο διατυπωθεί ως εξής: "Εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια και χρημαπστηριακές διατάξεις’.
Ια Στο άρθρο 1:
α) Στην παρ. 1, στους στίχους 3-4, να απαλειφθούν α
λέξεις:
‘κα άλλα χρημαπστηριακά πράγματα', στον έβδομο στίχο
αντί του "κα’ να τεθεί κόμμα κα μετά τη λέξη: "Δημοσία/
νο προστεθούν α λέξεις: 'και τα χρημαπστηριακά πράγματα'
κα το τελευταίο εδάφιο νο διατυπωθεί ως εξής: Ή εταιρεία
αυτή διέπετα από πς διατάξεις του παρόντος νόμου και
συμπληρωμσπκώς από πς κείμενες διατάξεις για πς ανώ
νυμες εταιρείες'. Η διεύρυνση της ρύθμισης έγινε με α)μφωνη γνώμη του εκπροσώπου του υπουργού, γιατί υπάρχουν
κα άλλες διατάξεις πέραν του κ,ν. 2190/1920, που προ
βλέπουν ρυθμίσεις για θέματα των ανωνύμων εταιρειών,
από πς οποίες κρίνετα σκόπ^ιο να μην αποκλείονται οι
εταιρείες αυτές.
β) Στην παρ. 2 στους στίχους 4-5 κα σχετικά με την
πρόβλεψη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας με απόοαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο
εισηγητής Γ. Καλλιμόπουλος και α Α. ©αρμόκης, Π. Φλώρος,
Γ. Πατρινέλης, Α. Ανδρεουλάκος κα I. Σττυριδάκης παρετήρηοαν όπ, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, πρέπει
να υπάρχουν αυξημένες εγγυήσεις για τους επενδυτές κα
πρότειναν η αύξηση να γίνεται με π,δ., μετά γνώμη της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο τόσο με τη διαδικασία
έκδοσής του όσο και με τα όργανο συμμετοχής στη δια
δικασία βο εξασφαλίζει πς αυξημένες εγγυήσεις που απαtouvtcl Ο Πρόεόοος κα οι Α. Κατσιφας κα X. Γεωργοκόπουλος διετύπωσαν την άποψη όπ η ρύθμιση όπως είνα
διατυπωμένη δεν θα δημιουργήσει προβλήματα γιατί η Ε
πιτροπή ΚεΦαλασγοράς με την οργάνωσή της θα αποτελεί
το πιό ενδεδειγμένο κα ευέλικτο όργανο ελέγχου κα
δροστηριοποίησης του χώρου
2. Στο άρθρο 2, παρ. 3, στίχοι 2-3, η φράση: 'συμπερι
λαμβανόμενός κα της αυξήσεως" να διατυπωθεί ως εξής:
"όπως και για την αύξηση".
3. Στο άρθρο 3:
α) Ως παρ. 1 να τεθεί με νέα ανάλογη διατύπωση πλήρες
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το περιεχόμενο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 608/1970
(λ. "170), όπως ισχύει μετά την ονπκατόστοσή της με το
άρθρο 42 του ν. 1914/1990 (Α. 178), γιατί όπως τιροβλέπεται
στο άρθρο 83 του νόμου αυτού το ν.δ. 608/1970 καταργεποί
μετά την ισχύ του νόμου αυτού.
β) Η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής:
"2. Εάν η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, μέσα οε
ένα (1) έτος από τη σύστασή της, δεν έχει εισαγάγει τις
μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η
εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου τίθεται σε εκκαθάριση.
Em όσον η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αντικειμενικούς
λόγους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τάσσει στην εταιρεία
επενδύσεων χαρτοφυλακίου εύλογη προθεσμία για την ο
λοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των μέτοχων της
στο Χρηματιστήριο, η οποία μπορεί να παρατείνεται εφ
όσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Εάν εντός και αυτής
της προθεσμίας δεν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των μετοχών
της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο χρηματιστή
ριο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ονακαλεί την άδεια λει
τουργίας της και η εταιρείο επενδύσεων χαρτοφυλακίου
τίθεται σε εκκαθάριση.'.
4. Στο άρθρο 4:
α) Στην παρ. 1:
αα) Η τιερ. β να διατυπωθεί ως εξής: 'Σε τίτλους μεριδίων
Ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων και σε μη εισηγμένους σε
χρηματιστηριακή αγορά τίτλους μεριδίων Κοινοτικών αμοι
βαίων κεφαλαίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ο
δηγίας της Ε.Ο.Κ. 85/611.'.
ββ) Στην τιερ. γ οι υποπερ. ι-ω να αριθμηθούν με δύο
γράμματα του αλφαβήτου οα-γγ, ανπστοίχως, ο τρίτος
στίχος της υποπερ. αα (υποπερ. ι σχεδίου) να διατυπωθεί
ως εξής: 'αγορές των περ. α και δ της παρούσης παρα
γράφου.', οι στίχοι 7-8 της υποπερ. ββ (υποπερ. u σχεδίου)
να διατυπωθούν ως εξής: 'εγγραφή, υπό την επιφύλαξη
της υποπερ. αα της περ. γ της παρούσης παραγράφου.'
και ο δεύτερος στίχος της υποπερ. γγ (υποπερ. ιιι σχεδίου)
να διατυπωθεί ως εξής: 'περιορισμούς των περ. α και δ
της παρούσης παραγράφου'.
β) Στην παρ. 2 όπου ανοφέρονται: 'εδαφίων·, 'εδαφίου·,
'εδάφιο' να τεθεί: 'περ.'.
γ) Στην παρ. 3 στο δεύτερο στίχο αντί της λέξης: 'εδαφίου'
να τεθεί η λέξη: 'περ.' και στο τέλος του τρίτου στίχου
αντί της τελείας να τεθεί κόμμα και να προστεθεί η φράση:
'οριζόμενο δια του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 82
του παρόντος νόμου'.
5. "Στο άρθρο 5 στην παρ. 4 στον πρώτο στίχο αντί της
λέξης: "εισηγησεως' vc τεθεί η λέξη: ‘προτάσεως' και στον
τέταρτο στίχο αντί του ρήματος: 'αναπροσαρμόζονται' να
τεθεί το ρήμα: 'τροποποιούνται'.
Έ. Στο όρθρο 8:

α) Στην παρ. 1 στον πέμπτο στίχο μετά τη λέξη: 'φύλαξη'
να προστεθεί η λέξη: 'κα:'.
β) Στην παρ..2 στους στίχους 1-2 αντί: 'σε Αποθετήριο
Τίτλων* νο τεθεί: 'σε Εταιρείο Αποθετηριων Τίτλων*.
7. Στο άρθρο 10:
α) Στην παρ. 1 στο δεύτερο στίχο αντί της φράσης: ’στο
τέλος ... περιόδου* νο τεθεί η φοάση: 'κάθε "διαχεφίσπκή
περίοδο'.
β) Η παρ. 4 απαλείφεται με τη συναίνεση του εκπροσώπου
του υπουργού, γιατί το περιεχόμενό της ρύθμισης καλύπτεται
από πς κείμενες διατάξεις.
8. Στο άρθρο 11 στον τρίτο στίχο γίνεται εσφαλμένη
παραπομπή στο: ‘άρθρο 76' και συνιστάται η επανεξέταση
του θέματος.
9. Στο άρθρο 13:
α) Η παρ. 1 απαλείφεται με τη συναίνεση του εκπροσώπου

του υπουργού γιατί το περιεχόμενό της είναι γενικό και
αόριστο.
β) Στην παρ, 3 στον τέταρτο στίχο μετά το ρήμα: "τι
μωρούνται' να προστεθεί μέσα σε κόμματα η φράση: ‘κατόΐΐν
απήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς' και αντί του: *ή*
να τεθεί το 'και' κα στον έκτο στίχο να απαλειφθεί η
φράση. *ή κα με πς δύο αυτές ποινές.'.
γ) Η παρ. 4 να διατυπωθεί ως εξής; “Οποιος εν γνώσει
του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς
το κοινό, σχετικώς με το οικονομικό στοιχείο εταιρείας
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, με σκοπό να επηρεάσει τη
διαμόρφωση των τιμών των μετοχών της εταιρείας αυτής,
τιμωρείτο, κατόπιν αιτησεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι εκατό εκατομμύριο
δραχμές.'.
10. Στο άρθρο 14 στους στίχους 5-6 να .απαλειφθεί *η
Φράση: 'μέχρις .... ή' και νο προστεθεί το: 'και' και στον
έβδομο σπχο να απαλειφθεί η φράση: 'ή και .... ποινές.'.
11. Στο άρθρο 15:
α) Να απαλείφθούν α τίτλοι των παραγράφων,
β) Στην παρ. 1 οι στίχοι 1-3 να διατυπωθούν ως εξής:
'Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εάν συντρέ
χουν μία ή περισσότερες από πς ακόλουθες περιπτώσεις
είτε διορίζεται προσωρινός επίτροπος για χρονικό διάστημα
καθοριζόμενο στην ίδια απόφαση ή επίτροπος, είτε ανα
καλείται η άδεια και τίθεται η εταιρεία σε εκκαθάριση: *.
Μετά την ανωτέρω μεταβολή το τελευταίο εδάφιο: "Με
την ανωτέρω ... απόφαση αυτή. ' απαλείφεται.
γ) Στην παρ. 2 στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί η φράση:
"Προ ... άδειος' και το δεύτερο εδάφιο νο διατυπωθεί ως
εξής: Ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβανομένων υπόψη
και των εξηγήσεων από μέρους της εταιρείας, δύναται να
αποφασίζει το διορισμό προσωρινού επιτρόπου ή επιτρόπου
ή την ανάκληση της άδειας και τη θέση της εταιρείας σε
εκκαθάριση.',
δ) Στην παρ. 3 στους στίχους 4-5 να απαλειφθεί η φράση:
'περί ... Επηρόπου", στο τέλος του στίχου 18 νο απολείφθούν ck δύο τελείες και νο προστεθεί η φράση: 'τη
θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση.' και να απαλειφθεί το
περιεχόμενο των περ. ο-β.
ε) Στην παρ. 5 οι στίχοι 1-2 να διατυπωθούν ως εξής:
“Οταν η εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση', το περιεχόμενο
των σπχων 5-9: 'επενδύσεων .... υπηρεσιών της.' να απολειφθεί και να προστεθεί η φράση: ' και για πς ανάγκες
της εκκαθάρισης.' και το περιεχόμενο των στίχων 9-10:
'Στην ίδια ... περιλαμβάνονται' να διατυπωθεί ως εξής: *Με
την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται'.
στ) Επειδή η διάταξη της παρ. 6 είναι άσχετη με το
περιεχόμενο του Κεφαλαίου Α και αναφέρεται στο περιε
χόμενο του Κεφαλαίου Β η Επιτροπή συνιστΰ να επανεξετοσθεί το θέμα.
12. Στο άρθρο 17 στην παρ. 1 στους στίχους 6-7 αντί:
'ανώνυμης ... κεφαλαίων' νο τεθεί. 'Ανωνύμου Εταιρείας
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (στο εξής Α_Ε_ Διαχειρισεωςή.
13. Στο άρθρο 20 στην παρ. 2 στον τρίτο στίχο να
απαλειφθεί η λέξη: 'καθαρή'.
13α Γιο το άρθρα 22 και 23 ουνιστάται η διόρθωση του
κειμένου της ασηγηπκής έκθεσης στον πέμπτο σπχο και
αντί: 'διστηρουμένων* να τεθε( 'επαναλαμβανομένων*, γιατί
το ν.δ. 608Μ 970 καταργεππι με τον παρόντα νόμο.
14. Στο άρθρο Σ4 στην παρ. 1 στην περ. θ στον έκτο
στίχο μετά τη λέξη: "εκθέσεις* νο προστεθεί η φράση: *και
η έκθεση αρμόδιου λογισπκοελεγκτικού οργάνου' και να
απαλειφθεί η φράση: *εάν... διανεμηθεί'.
15. Στο άρθρο 25 στην παρ. 5 στον τέταρτο σπχο να
απαλειφθεί η λέξη: 'καθαρή'.
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16. Στο άρθοο 26 στην παρ. 1:
α) Στο ποώτο εδάαπο στους στίχους 1 -2 ο τίτλος: ’ανώνυμη
.... Διαχειοίσεως)' να διατυπωθεί ως εξής: Ά.Ε. Διαχειρίσεως'.
β) Στο δεύτερο εδάωιο οι στίχοι 2-3 να διατυπωθούν ως
εξής: 'και συμπληρωμστικώς από τις κείμενες διατάξεις για
τις ανώνυμες εταιρείες.’.
17. Στο άρθρο 27, παρ. 3, δεύτερο στίχο η φράση:
’συμπεριλαμβανομένης και της συξήσεως’ να διατυπωθεί ως
εξής: 'όπως και για την αύξηση’.
18. Στο άρθρο 28 στο τέλος του τρίτου στίχου να
προστεθούν οι λέξεις: "έναντι των μεριδιούχων.’.
19. Στο άοθοο 30, παο. 1, ένατο στίχο, αντί της λέξης:
"ίδρυμα’ να τεθούν οι λέξεις: ’αρμοδίως οργανισμό’.
20. Στο άρθρο 32:
α) Στην παρ. 1:
αα) Η πεο. β να διατυπωθεί ως εξής: "Σε τίτλους μεριδίων
Ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων και σε μη εισηγμένους σε
χρηματιστηριακή αγορά τίτλους ι·εριδίων Κοινοτικών αμοι
βαίων κεφαλαίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ο
δηγίας της ΕΟΚ 85/611.'.
ββ) Στην περ. γ οι υποπερ. ι-m να αριθμηθούν με δύο
γράμματα του αλφαβήτου αα-γγ, ανηστοίχως, οι στίχοι 3-4
της υποπεο. αα (υποπεο. ι σχεδίου) να διατυπωθούν ως
έξης: ‘χρηματιστηριακές αγορές των περ. α και δ της
παρούσης παραγράφου', ο έβδομος στίχος της υποπερ. ββ
(υποπερ. u σχεδίου) να διατυπωθεί ως εξής: "επιφύλαξη
της υποπερ. αα της πεο. γ της παοούσης’ και ο δεύτερος
στίχος της υποπερ. γγ (υποπερ. ui σχεδίου) να διατυπωθεί
ως εξής: περιορισμούς των περ. α και δ της παρούσης
παραγράφου".
β) Στην παο. 2 όπου αναφέρονται: "εδαφίων’, "εδαφίου’,
"εδάφιο’ να τεθεί: ‘περ.’.
21. Στο άρθρο 33 στην παρ. 3 στο δεύτερο στίχο αντί:
"παρ. 1 και 2 να τεθεί: "προηγούμενες παραγράφους".
22. Στο άοθοο 34:
α) Στην παρ. 1, στίχοι 3 και 6-7 αντί: "του μετοχικού
κεφαλαίου’ να τεθεί: "των ιδίων κεφαλαίων·.
β) Στην παρ. 3 στο δεύτερο στίχο αντί: "παραγράφου 3
του άρθρου 35.' να τεθεί: ’παρ. 2 του άρθρου 33.'.
23. Στο άρθρο 35 στην παρ. 1 στο δεύτερο στίχο αντί
της λέξης: ’άκυρες' να τεθεί η λέξη: "έγκυρες'.
24. Στο άρθρο 37 το τρίτο εδάφιο: "Για την ... κεφαλαίου’
να προταχθεί του δευτέρου εδαφίου: "Δύναται ... λειτουργία

της'·
25. Στο άρθρο 38 όπου αναφέρεται: 'καθαρή αξία μεριδίου'
να απαλείΦθεί η λέξη: ’καθαρή’.
26. Στο άρθρο 39, παο. 3, περ. 8, τέταρτο στίχο να
απαλειφθεί η λέξη: 'καθαρή'.
27. Στο άρθρο 41, παρ. 1, τρίτο στίχο αντί του αριθυού:
"76" να τεθεί ο αριθμός: "74’.
26. Στο άρθρο 42, έβδομο στίχο να απαλειφθεί το άρθρο:
"της".
29. Στο άρθρο 44 η παρ. 2 απαλείφεται με συναίνεση
του εκπροσώπου του υπουργού γιατί το περιεχόμενο της
ρύθμισης καλύπτεται από τις κείμενες διατάξεις. Μετά τη
μεταβολή αυτή να απαλειφθεί η αρίθμησε, της μοναδικής
παραγράφου που απομένει.
30. Στο άρθοο 46, παο. 1, τρίτο στίχο αντί του αριθμού:
"76* να τεθεί ο αριθμός: "74" και τέταρτο στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις: ’των τακτικών και εκτάκτων'.
31. Στο άρθρο 47:
α) Στην αρίθυηση των παραγράφων, οι παο. 3-4 να λάβουν
και τους αριθμούς 3-4, ανπστοίχως, αντί 2-3, ανπστοίχως.
β) Στην παρ. 1, τρίτο στίχο να απαλειφθεί το: "να’,
γ) Στην παρ. 3 (παρ. 2 σχεδίου), όγδοο στίχο μετά το
ρήμα: "τιμωρούνται’ να προστεθεί μέσα σε κόμματα η φράση:

‘κατόπιν αιτησεως ~τς Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς', ένατο
στίχο αντί του: ’ή’ να τεθεί το: ’και’ και στο δέχατο στίχο
να σπαλαοθει η α>οαση: "ή και ... ποινές.".
δ) Η παρ. 4 (πορ. 3 σχεδίου) να διατυπωθεί ως εξής:
"Οποιος εν •-■'«όσε.' του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή
ανακοινώσεις ποος το κοινό, σχετικώς με τα οικονομικά
στοιχεία αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό να προσελκύσει
σε αυτό επενδυτές τυωρείται, κατόπιν αιτήσεως της Ereτροπής Κεφαλαιαγοράς, με φυλάκιση κα με χρηματική ποινή
μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές.".
32. Στο άρθοο 50 στον τρίτο στίχο ανπ: "το εξής εδάφιο:
"να τεθεί: "η εξής Φράση: "Επειδή η προσθήκη διάταξης
αναοέοεται σε διάταγμα η Επιτροπή φρονεί ότι, εφ' όσον
δεν υπάρχει ειδικός λόγος, πρέπει να γίνει με διάταγμα.
33. Στο άρθρο 51 στον πρώτο στίχο αντί του αριθμού:
"8" να τεθεί ο αριθμός: *9’ και στους στίχους 3-4 να
απαλείΦθεί η φράση: "όπως .... Ν. 1914/9C,".
34. Στο άρθρο 52 και στο άρθρο 32 του ν. 3632/1928,
πσυ ανηχαθίστα'/ται:
α) Στην παο. 1:
αα) Οι στίχοι 1-3 να διατυπωθούν ως εξής:
"Το ΔΣ του Χρημα-πσττρίου επιβάλλει: α) στα μέλη του
Χρηματιστηρίου όταν παραβαίνουν τις διατάξεις της χρη
ματιστηριακής".
ββ) Στον έκτο στίχο προ της λέξης: "όταν" να προστεθεί
η φράση: "στους χρηματιστές, στους χρηματιστηριακούς
εκπροσώπους και το μέλη του ΔΣ των χρηματιστηριακών
εταιρειών’.
γγ) Η υποπερ. αα να διατυπωθεί ως εξής:
Επίπληξη έγγραΦη’.
δδ) Η υποπερ. δδ να προταχθεί της υποπερ. ββ και το
περιεχόυενο της υποπερ. γγ του σχεδίου να αποτελέσει
το τελευταίο εδάφιο, της νέας υποπερ. γγ (υποπερ. ββ
σχεδίου) με την εξής βελτίωση: προ της λέξης: ’έκθεση’
να προστεθεί η φράση: ’Επιπλέον δύναται να προβεί σε’.
β) Η nco. 2 να διατυπωθεί ως εξής: "Ως ανάρμοστη
συμπεριφορά θεωρείται, ιδία, η απρεπής διαγωγή στο χώρο
του χρηματιστηρίου και κάθε ανπκειμένη προς τα χρηστά
και συναλλακτικά ήθη ενέργεια κατα την άσκηση των κα
θηκόντων τους.’.
γ) Στην nco. 3 στους στίχους 3-6 το κείμενο: ’πρόστιμο
... ποινές.’ να απαλειφθεί και στη θέση του να προστεθεί
η φράση: ’τις πειθαρχικές ποινές της παρ. 1 αν δεν έχει
επιληφθεί το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.’.
δ) Η παρ. 4 να διατυπωθεί ως εξής: "Σε περίπτωση
υποτροπής, εντός εξαμήνου από της επιβολής των ανωτέρω
πειθαρχικών ποινών, τα ποσά των προστίμων διπλασιάζονται.
Αν τα πράστακ: δεν καταβληθούν στο ταμείο του Χρημα
τιστηρίου μέοα οε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επιβολή
τους βεβαιώνονται κατα τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο.
ε) Στην παρ. 5 στον πρώτο στίχο αντί: "ύστερα από" να
τεθεί: "μετά’.
στ) Στην παο. 6 στους στίχους 2-3 η φοόση: "συντρεχούσης ... παρόντος’ να απαλειφθεί και να προστεθεί: ’ο
εγκαλούμενος’ και στο τέλος του πέμπτου στίχου να προ
στεθεί η φράση: ’εντός ορισμένης προθεσμίας.’.
35. Στο άρθρο 53 στην παρ. 1:
α) Στον πρώτο στίχο αντί: ’προτάσει’ νο τεθεί: ’μετά
πρόταση’ και στο δεύτερο στίχο αντί: ’μετά από’ να τεθεί
το: ’και’.
β) Επειδή στο νπιδ, που συνιστάτιχ δεν ορίζεται η μορφή,
η Επιτροπή συνιστώ την επανεξέταση του δέματος και
επισημαίνει ότι για το σκοπό αυτό θα ήταν προτιμότερο να
συσταθεί Ειδικός Λοναοιασμός στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
36. Στο άρθρο 54:
α) Στον έκτο στίχο να απαλείΦθεί η φράση: ’κατά την
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κρίση της", στον έβδομο στίχο αντί της λέξης: 'εισήγησή'
στον ένατο στίχο το ρήμα: 'καθορίζονται' να διορθωθεί σε:
να τεθεί η λέξη: “γνώμη' και στον όγδοο στίχο να απαλειφθεί
'ορίζονται* και στους στίχους 16-11 αντί: 'δύναντα νο
καθορίζονται' να τεθεί: 'ορίζονται'.
η λέξη: 'ιδία'.
β) Επειδή η λέξη 'ιδία' προσέδιδε ανεπίτρεπτη οορισπο
48. Στο άρθρο 71 στο δεύτερο στίχο αντί της λέξης:
στη διάταξη η Επιτροπή φρονεί ότι, μετά την απάλειψή
'εισήγηση' νο τεθεί η λέξη: 'γνώμη' και στους στίχους 7-8
της, πρέπει να επανεξετασθεί το θέμα για να προβλεφθούν
η φράση: όπως ... ασυμβίβαστο', να διατυπωθεί ως εξής:
διατάξεις με συγκεκριμένες περιπτώσεις.
'όπως η υποχρέωση πίστης, εχεμύθειας, ενημέρωσης πε
37.
Επειδή οι ρυθμίσεις των άρθρων 56-57 αφορούν λατών, τηρησης εγγράφου τύπου για τις συμβάσεις".
θέματα που ρυθμίζονται με π.δ. η Επιτροπή συνιστά να
49. Στο άρθρο 72:
α) Ο ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο να διατυ
γίνουν με π.δ. και όχι με το νόμο.
36. Στο άρθρο 58 να απαλειφθεί η αρίθμηση της μοναδικής
πωθούν' ως προσθήκες σε συγκεκριμένο άρθρο του ν.
1806/1988.
παραγράφου και το περιεχόμενό του να διατυπωθεί ως
εξής: 'Στο άρθρο 2 του ν. 1806/1986 προστίθεται παρά
β) Στην παρ. 1 στον πέμπτο στίχο νο απαλειφθεί η φράση:
γραφος 2 που έχει ως εξής: '2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
■μέχρις ενός έτους' και μετά το: 'και' νο προστεθεί το:
καθορίζει εκάστστε τον ανώτατο αριθμό των μελών του
'με'·
Χρημαπστηρίου Αξιών Αθηνών*.
γ) Στην παρ. 2 στους στίχους 1-2 η φράση: 'Με πρόστιμο
39. Στο άρθρο 59:
... μέλη AT να διατυπωθεί ως εξής: 'Πρόστιμο μέχρι εκατό
α) Η παρ. 2 να προταχθεί της παρ. 1.
εκατομμύριο (100.000.000) δραχμές επιβάλλεται από την
β) Η παρ. 2 (παρ. 1 σχεδίου) να διατυπωθεί ως εξής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα μέλη του ΔΣ' και στους
'Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988
στίχους 3-4 αντί: 'οι ανάδοχοι ... οι χρηματοοικονομικά
προστίθεται η εξής φράση: και με απόφασή της ορίζει
σύμβουλοι' να τεθεί 'στους αναδόχους ... στους χρημα
ειδικότερα κριτήρια για τη χορήγηση της ανωτέρω αδειας.'.
τοοικονομικούς συμβούλους'.
γ) Στην παρ. 3 στον πέμπτο στίχο μετά τη λέξη: Αθηνών'
δ) Στην παρ 3 στον τέταρτο στίχο νο απαλειφθεί η
να τεθεί κόμμα και να προστεθεί η φράση: ‘σύζυγοι και
φράση: 'των χρηματικών ποινών".
συγγενείς αυτών μέχρι πρώτου βαθμού.', στους στίχους
50. Στο άρθρο 73:
5-7 να απαλειφθεί το εδάφιο: Ή απαγόρευση ... βαθμού.'
α) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο νο διατυ
και στον ένατο στίχο μετά τη λέξη: 'αφορά' να προστεθεί
πωθούν ως προσθήκες σε συγκεκριμένο άρθρο του ν.
το 'και'.
1806/1988.
δ) Η παρ. 5 να διατυπωθεί ως εξής: 'Στο τέλος της παρ.
β) Στην παρ. 1 στους στίχους 4-5 η φράση: 'είτε ...
1 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 προστίθεται η φράση:
τρίτων νο διατυπωθεί ως εξής: 'για τον εαυτό του ή γιο
'και με απόφασή της ορίζει ειδικότερα κριτήριο για τη
τρίτο'.
χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμου χρηματιστηριακής
51. Γιο το άρθρο 75 έγινε δεκτή η νέα διατύπωση που
εταιρείας.'.
έγινε από το υπουργείο.
52. Γιο τα άρθρα 76-78 και 80 έγινε δεχτή η συγχώνευση
40. Στο άρθρο 60 οι ρυθμίσεις που προβλέπονται να
των άρθρων αυτών σε ένα άρθρο με αριθμό 76, καθώς και
διατυπωθούν ως προσθήκες στα συγκεκριμένα άρθρα του
η νέα διατύπωση, που έγινε από το υπουργείο με την εξής
ν. 1806/1988 με την εξής διόρθωση στον πέμπτο στίχο
της παρ. 2: αντί: 'δεν ασκεί" να τεθεί: 'άσκησε'.
βελτίωση: στους δυο τελευταίους στίχους αντί της φράσης:
41. Στο άρθρο 61:
'ή εγκληματικής ... Νόμου' να τεθεί η φράση: 'ή αξιόποινης
πράξεως εκ προθέσεως τιμωρουμένης με στερητική της
α) Οι παρ. 2-3 να απαλειφθούν γιατί οι ρυθμίσεις των
προβλέπονται στο ν. 1806/1988.
ελευθερίας ποινή ονώτερης του ενός (1) έτους.'.
Μετά την ανωτέρω μεταβολή τα άρθρο 79 και 81-84
β) Το περιεχόμενο της παρ. 1, χωρίς αρίθμηση παραγρά
φου, να διατυπωθεί ως προσθήκη σε συγκεκριμένο άρθρο
αναριθμούνται, ονπστοίχως, σε άρθρα 77 και 78-81, ανπτου ν. 1806/1988.
στοίχως.
53. Στο άρθρο 77 (άρθρο 79 σχεδίου) έγινε δεκτή η νέα
42. Στο άρθρο 63 στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο αντί
διατύπωση που έγινε από το υπουργείο με τις εξής βελ
του ρήματος: 'εξειδικεύει' να τεθεί: 'ορίζει ειδικότερο'.
43. Στο άρθρο 65 α τρεις τελευταίοι στίχοι να διατυπωθούν
τιώσεις:
ως εξής: Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από έλεγχο της
α) Στην περ. α στον πρώτο στίχο αντί της λέξης: 'ίδια'
συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής και
να τεθεί η φράση: 'όπου προβλέπεται οπό το νόμο όπως',
της αυθεντικότητας της σύμβασης.'.
στον πέμπτο στίχο προ της λέξης: 'καθορισμού'' να προ
44. Στο άρθρο 66 και στο άρθρο 33 του ν. 1806/1988,
στεθεί η λέξη: 'επί', στο δέκατο στίχο προ της λέξης
που προστίθενται παρ. 14-16:
'αποτιμήσεως' να προστεθούν οι λέξεις: 'των μεθόδων-,
α) Στην παρ. 14 στο δεύτερο στίχο αντί: Τίτλων" να
στο δωδέκατο στίχο αντί των λέξεων: 'εξειδικεύσεως των*
τεθούν οι λέξεις: Άποθετηρίων Τίτλων".
νο τεθούν οι λέξεις: 'επί καθορισμού" στο στίχο 14 προ
β) Στην παρ. 15 στο δέκατο στίχο μετά το: 'ή' να
της λέξης: Άνωνύυων" νο προστεθεί το άρθρο: ’των" και
στους στίχους 17-19 αντί: 'των Εταιρειών Επενδύσεων ._
προστεθεί το: 'με' και στον ενδέκατο στίχο μετά τη λέξη:
χρηματιστηριακών Εταιρειών" να τεθεί: 'των ανωτέρω εται
'μέσο' να προστεθεί η φράση: 'με βεβαίωση του περιεχο
ρειών'.
μένου του".
γ) Στην παρ. 16 νο απαλειφθεί η φράση: 'κατά .... νόμου".
β) Στην περ. β στους στίχους 5-6 το κείμενο: 'σε ειδικές
... εταιρειών· νο διατυπωθεί ως εξής: 'στις περιπτώσεις του
45. Στο άρθρο 68 το περιεχόμενο των σπχων 1-5:
άρθρου ... του αδ. 350/1985 προβαίνει σε αναστολή της
'Ποσοστά ... ν. 1892/199C νο διατυπωθεί ως εξής: 'Ποσοστό
διαπραγμάτευσης των μετοχών, διαγραφή αυτών και στο
δύο κόμμο πέντε τοις εκστό (2,5%) επί της εκάστοτε
δέκατο στίχο προ της λέξης: 'μεταβιβάσεως' να προστεθεί
συνδρομής που καταβάλλουν τα μέλη του Χρηματιστηρίου
Αξιών Αθηνών, ως συνδρομή τους στο Χρηματιστήριο'.
η λέξη: 'άδειες'.
γ) Στην περ. δ στον έκτο στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις:
46. Στο άρθρο 6S στον τέταρτο στίχο ανπ της λέξης:
'ατΤαυτές'.
'εισήγηση' νο τεθεί η λέξη: 'γνώμη'.
δ) Στην περ. στ στο τέλος του δευτέρου στίχου νο
47. Στο άρθρο 70 στους στίχους 1-2 αντί: 'είναι δυνατή
προστεθεί η φράση: 'σύμφωνο με το άρθρο 30 του ν.
η θεσμοθέτηση' νο τεθεί: 'είναι δυνατός ο καθορισμός',
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1806/1988·.
ε) Η περ. η να διατυπωθεί ως εξής: "Κάθε άλλη που
απορρέει από άλλες διατάξεις.'.
54. Το ά>θοο 79 (άρθρο 82 σχεδίου 'να προταχθεί του
φθρου 78 (άοθοο 81 σχεδίου), να λάβα αριθμώ 78 και να
γίνουν ο» εξής βελτιώσεις:
α) Ο τρίτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 'εσωτερκή
οργάνωση και λειτουργία της’.
β) Στον έκτο στίχο αντί: 'τα στελέχη της' να τεθεί: 'τους
υπαλλήλους’.
γ) Στον έβδουο στίχο αντί: ‘του στελεχοιού δυναμυαχι
της' να τεθεί: ‘των στελεχών της’.
δ) Στον όγδοο στίχο η λέξη: 'αναπόρων" να διορθωθεί
σε: 'ανωτέρω' και εκτνέχεια αυτής να προστεθεί το εξής
κείμενο: 'την υπηρεσιακή κατάσταση του εν γένει προσω
πικού και τη διαδικασία μετάταξης κα απόσπασης, κατά
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων· και να απαλεκρθούν
οι λέξεις: 'τους πόρους της'. Επειδή οι πόροι του νομικού
προσώπου δεν μπορούν να προβλ<Λρθούν με π.δ. αλλά
πρέπει να ορισθούν στο νόμο, η Επιτροπή συνιστά την
επανεξέταση του θέματος για να προβλεφθεί με διάταξη
ποιοι θα είναι οι πόροι του νομικού προσώπου
55. Το άρθρο 79 (άρθρο 81 σχεδίου) να διατυπωθεί ως
εξής:
'Το εν γένει προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
μπορεί να προέρχεται εν μέρει ή εν όλω από μετάταξη ή
απόσπαση από υπουργεία ή άλλα ν.π.δ.δ. κα δημόσιους
οργανισμούς.'.
56. Η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να περιληφθεί στο
νόμο η εξής διάταξη: “Οπου στο νόμο αυτό προβλέπετα
η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς νοείται
απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.', για την
πληρότητα της νομοθετικής ρύθμισης και την αποφυγή
ερμηνευτικών προβλημάτων.
57. Στον τίτλο του κεφαλαίου Ε' να απαλεκρθούν οι λέξεις:
'ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ'.
58. Στο άρθρο 80 (άρθρο 83 σχεδίου):
α) Οι παρ. 1-3 συνιστάται, λόγω περιεχομένου να μετοφερθούν στο άρθρο 77 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες,
με τις εξής βελτιώσεις:
αα) Στην παρ. 1 στον πρώτο στίχο αντί της φράσης:
'έχει για την" να τεθεί: 'εποπτεύει' και ο πέμπτος στίχος
να διατυπωθεί ως εξής: 'άσκηση του έργου της'.
ββ) Η παρ. 2 νο διατυπωθεί ως εξής:
*Με πράξεις της Επιτροπής Κεφαλααγοράς ριβμίζοντα:
οι λεπτομέοειες εφαρμογής της διστόζεως της προηγού
μενης παραγράφου'.
β) Στην παρ. 4 στον όγδοο στίχο μετά το ρήμα: 'νοείται'
να προστεθεί η λέξη: 'ανηστοίχως'.
γ) Στο άοθοο αυτό η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να
περιληφθεί η εξής διάταξη: "Οπου στην κείμενη νομοθεσία
αναφέρετε: 'Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς' νοείται η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς του παρόντος νόμου.', για την αποφυγή
ερμηνευτικών προβλημάτων.
59. Το περιεχόμενο του άρθρου 81 (όοθρο 84 σχεδίου)
να πεοιορισθει στο περιεχόμενο της παρ. 1 χωρίς αρίθμηση
παραγράφου και το περιεχόμενο της παρ. 2, χωρίς αρίθμηση
παραγράφου, να αποτελέσει το περιεχόμενο νέου άρθρου
με αριθμό 82.
Αθήνα 18-7-1991
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Α. ΤΣΟΥΤΣΟΣ

Σ. ΚΟΤΣ1ΩΝΗΣ

TTOΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ KATAW0 ΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 3632/32
'Λοθοον 32.
1. Η (κατά το άρθρο'.- 3 παραγρ. 3) (1) Επιτροπή του
Χρηματιστηρίου, ασχέτως και παοαλλήλως προς την πει
θαρχικήν αρμοδιότητα και ενέργειαν του κατά το άρθρον
31 Δικαστηρίου, δυνατοί να επιβάλη εις τα μέλη του Χρη
ματιστηρίου, α') όταν δεν συμορφώντα προς τας διατάξεις
του νουου, του εν ισχιι χρηματιστηριακού κανονισμού ή
τας νομίμους αποφάσεις της Επιτροπής κα β) όταν ετπδεικνύωαν ανοίκειον κα ανάρμοστον εν γένει διαγωγήν εν
τω Χρηματιστηριακά) Καιοοτήμοτ,:
α') Επίπληξιν προφορικήν ή έγγραφον.
β') Αποκλεισμόν εκ του Χρηματιστηρίου μέχρι δεχαπέντε
ημερά)ν.
γ·) Έκθεσιν των ονομάτων των τιμωρηθέντων εν τω πινακ
της αιθούσης του Χρηματιστηρίου.
δ') Πρόστιμον μέχρι δρχ. 5.000 (πέντε χιλιάδων).
2. Εις τον δια της ποινής του αποκλεισμού τιμωρηθέντα
χρηματιστήν ή μεσίτην ή αντικρυστήν απαγόρευε τα κατά
την διάρκειαν της ποινής η είσοδος εις το Χρηματιστήριον
κα η ενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, δυνατοί όμως
αύτη να εππρέπηται εν τη αποφάσες εφ' όσον α πράξεις
εκτελούντα δί ανπκρυστού έχοντος το δικαίωμα εχφωνήσεως.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως δια να επιβάλη τος
ως άνω πειθαρχικός ποίνος, όταν παρίσταντα πέντε του
λάχιστον μέλη αυτής, α δε αποφάσεις αυτής λαμβάνοντα
δ' απολύτου πλειοψηφίας του συνόλου των μελών αυτής.
4. Προς της εκδόσεως της πειθαρχικής αποφάσεως το
μέλος του Χρηματιστηρίου καλείται εις απολογίαν υπό του
Προέδρου της Επιτροπής, ην υποβάλλει γραπτως ή προφορικώς εντός της ταχθείοης αυτώ προθεσμίας.
5. Αι πειθαρχικά αποφάσεις της Επιτροπής είναι ανέκ
κλητου
6) (2) Αι χρηματικά ποι να εισπράττοντα κατά τους νόμους
περί ασπράξεως εσόδων, υπέρ του Νομικού Προσώπου του
Χρηματιστηρίου. (3).
(1) Το εν παρενθέσει τεθέντπ δέον να θεωρηθούν ως
μη γεγραμμένα, διότι το άρθρον 8 δεν έχει πλέον παρά
γραφον 3 (Βλ. την υπό το άρθρον τούτο σημείωσν 2).
(2) Η παο. 6 προσετέθη απΟ του άρθρου 7 του Ά.Ν.
2341/1940.
(3) Ομοίαν διάταξτν παρέχει αυτολεξεί η παρ. 7 του
άρθρου 31.
Ν. 1041/80 ΦΕΚ 75Α72.4.80
Αρθρον 101.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Νόμου 876/1979
'περί τροποποιησεως και ιχιμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς' αντικα
θίσταται, α® ής ίσχυσεν, ως εξής:
'3. Εις το άρθρον 2 του Α.Ν. 14&/1967 προστίθεται
παράγραφος 5, έχουσα ούτω:
5. α Η εισήγησις της Επιτροπής Χρηματισττρίου κα η
λήψις αποφάσεως υπό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί
διαγραφής Εταιρείας εκ του Χρηματιστηρίου, καθίσταται
υποχρεωτική εις τας κάτωθι περιπτώσεις:
(ι) Εάν επί τρία συνεχή έτη δεν διανείμη τουλάχιστον τα
υπό της περιπτωσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου
45 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενον υποχρεωτικόν μέ-
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ρισμα, της τριετίας αρχομένης, κατά την πρώτην εφαρμογήν
της ηαρούσης διατάξεως, από ΐης kivouaptou 1980.
(u) Εάν το ύψος των συναλλαγών, εν σχάσει προς τον
συνολικόν αριθμόν των μετοχών, δεν υπερβή εις ποσοστών
το πέντε επί τοις χιλιοις (5%ο) δι έκαστον ημερολογιοκόν
έτος, εξαιρούμενων των χαρακτηριζόμενων κατό την από
λυτον κρισιν της Επιτροπής Χρηματιστηρίου ως εικονικών
συναλλαγών. Το ποσοστών τούτο αυξάνεται εις δέκα επί
τοις χιλίοις (10%ο) από 1ης Ιανουάριου 1981.
Προκειμένου περί Εταιρειών, των οποίων at μέτοχοί εισάγονται υποχρεωτικώς εις το Χρηματιστήριον ή ελέγχονται
αμέσως ή εμμέσως υπό του Κράτους, περί της διαγραφής
ή μη τούτων εκ του Χρηματιστηρίου εις ήν περίπτωσιν δεν
πληρούν τας ανωτέρω υπό στοιχεία (ι) και (ιι) προϋποθέσεις
αποφασίζει η Επιτροπή Κεφαλασγοράς.
β. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού
και Εμπορίου, δύνανται να καθορισθούν και έτεροι λόγοι
διαγραφής Εταιρειών εκ του Χρηματιστηρίου ως και πάσο
λεπτομέρεια ή διευκρχνίοις σχετικως πρ>ος την εφαρμογήν
των διατάξεων της προηγουμένης παρ>αγρ>άφου 4'.
Ν. 1892/90 ΦΕΚ 101 Α/31.7.90
Αρθρο 25
Απαγόρευση δικαοπραξιών
1. Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξίο εν ζωή με την οποία
συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οποιοδήποτε
εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα
στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση με
τοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου
εταίρων εταιρειών οποιοσδήποτε μορφής που έχουν στην
κυριότητα τους ακίνητο στις περιοχές αυτές. Από την
απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται οι συμβάσεις γονικής παροχής. μισθώσεις μέχρι έξι έτη, κανονιρμού όρκων, διανομής
κοινού και οι συμβάσεις μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου
μεταξύ συγκυριών.
2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν αποκτούν τα πιο
πάνω δικαιώματα το Ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι και κοινό
τητες, τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και αυτοί
που αποκαθιοτανται κατά τις διατάξεις της αγροτικής νο
μοθεσίας.
Ν. 1806 207Α/20/9/83
Άρθρο 3
1. Η χρηματιστηριακή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία ρε
αποκλειστικό σκοπό τη δεξσγωγή χρηματιστηριακών συ
ναλλαγών.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης χρηματιστηριακής
εταιρίας καταβάλλεται οε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος
δραχμών εβδομήντα εκατομιμυρίων που πρέπει νο έχουν
υποβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιράς. Το
όριο αυτό μπορεί νο αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού,
ύστερε από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Οι μετοχές της ανώνυμης χρηματιστηρχακής εταιρίας
είνα ονομαστικές. Η μεταβίβαση τους για οποιοδήποτε
νομκκή αιτία, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή κα τη
γονική παρεχή, χωρχς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής
Κεφαλασγοράς, είναι άκυρη, εκτός αν με τη μεταβίβαση, ή
κα με αυτή, ο αποκτών δεν συγκεντρώνει μετοχές που
αντιπροσωπεύουν ποοοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό
του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη χορηγηση της άδειος η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά την καταλληλότητο του
αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρησης
της εταιρίας.
4. Δεν μπορεί να είναι μέτοχος ανώνυμης χρηματιστη

ριακής εταιρίας χρημιατιστής. ανπκρυστής, χρκ*ιατισττν>»ακ6ς
εκπρόσωπος, ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία, προσωπική
εταιρία περίπτωσης V της παραγράφου 3 του άρθρου 12
του ν. 3632/1B28 (ΦΕΚ 137} ή οργανισμός που έχει απο
κλειστικό (Λΐοπέ τις συλλογικές επενδύσεις σε κινητές
άξιες. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης χρημα
τιστηριακής εταιρχας οε πράσωπο από τα παραπάνω ανοψερομενα είναι άκυρη απένταντι στην εταιρία Πρόσωπό
από το παραπανω αναφερόμενα, στο οποίο περιέρχονται
αιτά θανατου μετοχές ανώνυμης χρηματιστηρχακής εταιρίας,
στερείται το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στις γενικές
συνελεύσεις μιετόχων και το δικαιωμια ελέγχου της εταιρχας.
Κατ' εξαίρεση επιτράπετα στους χρήμαπστηριακους εκ
προσώπους, περχλαμιβονομιένων και των χρημιατιστων που
έχουν διοριστεί χρηματιστηριακοί εκπρόσωπο. και στους
ανπκροστές να είναι μέτοχο της εταιρίας που τους έχει
διορίσει εκπράοωπο ή αντικρυστή αντίστοιχα
Άρθρο 6
1. Γ ια τις χρημαπστηρχακές συναλλαγές η ανώνυμη χρη
ματιστηριακή εταιρία διορίζει εκπροσώπους της. οι οποίοι
ονομάζονται χρημιαπστηριακοί εκπρόσωποι.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρχα
απαιτείται ενέργεια χρηματιστή για τη χρηματιστηριακή συ
ναλλαγή, η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία δεσμεύεται
μόνο ον η ενέργεια έγινε από το χρημκτπστηρχακό της
εκπρόσωπό. Στην παροπάνω εκπροσώπηση περχλαμιβάνονται
και οι διαπρογμστεύσεις για τη σύναψη χρηματιστηριακής
σύμβασης και η λήψη εντολής για τη σύναψή της. Κατά τα
λοιπά η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρκα εκπροσωπείται
έναντι τρίτων κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες.
3. Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος διορίζεται:
α. Χρηματιστής, οπότε κα αναστέλλεται η άσκηση του
επαγγέλματος του.
β. Αυτός που επιτυγχάνει σε ειδικές εξετάσεις που διε
ξάγοντα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10,
εφ' όσον έχει τα προσόντα διορισμού χρημιαπστή που
προβλέπονται από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
4. Ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος διορίζεται και ανακαλείτα σύμφωνα μιε τις διατάξεις για την εκπροσώπηση
που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας κα με τις διατάξεις της νομοθεσίας
για τις ανώνυμες εταιρίες, με την επιφύλαξη των παρα
γράφων 3, 5 κα 6 του άρθρου αυτού. Σύμιβαση εργασίας
μεταξύ ονώνυμιης χρημισπστηρχακής εταιρχας κα χρηματι
στηριακού' εκπροσώπου είναι πάντοτε αόριστου χρόνου.
5. Ο κατά την παράγραφο 1 διορισμός χρηματιστηριακού
εκπροσώπου εγκρίνετα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρκτγράφου 3.
6. ΚσΤ εξαίρεση, μέχρις ότου εκδοθεί η υπουργική από
φαση που προβλέπετα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10
κα πάντως όχι μετά την 31.12.1989, η Επιτροπή Κεφα
λαιαγοράς μπορεί να εγκρίνει διορισμό χρηματιστηριακού
εκπριοσώπου, ο οποίος δεν έχει λάβει μέρος στις παραπάνω
ειδικές εξετάσεις, εφ όσον, λόγω του επαγγέλματος του,
έχει επαρκή γνώση κα πείρο των θεμάτων της κεΦαλαογοράς κα πληρουντα στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στις εξετάσεις που προβλέποντα στην παρά
γραφο 3 του άρθρου 10 Γιο τον επαναδιορισμό αυτού του
χρηματιστηριακού εκπροσώπου δεν ισχύει ο χρονικός πε
ριορισμός της παραγράφου αυτής.
7. 0 χρηματιστηριακός εκπρόσωπος μιας ανώνυμης χρη
ματιστηριακής εταιρίας δεν μπορεί να είνα συγχρόνως κα
εκπρόσωπος άλλης.
6. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του
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διοβσιτκού συυβουλίου του χρηματιστηρίου κα της Επιτρο
πής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των
χρημσττστηρκκών εκπροσώπων κάθε ανώνυμης χρηματιστηρκχής εταφίας, α οποίοι επιτρέπεται να παρίσταντα
στις δημόσιες συνεδσκίσεις του χρηματιστηρίου, και η δια
δικασία ενημέοωσης του χρηματιστηρίου για το διορισμό
χρηματιστηριακού εκπροσώπου και ριΛμίζοντα τα ειδικό
θέματα κα α ανσγκαας λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.
9.
Η ανώνυμη χρηματισττριακη εταμκα μπορεί να ορίζει
αντικρυστές, με τις ίδιες προϋποθέσεις κα με την Ιδιο
διαδικοσκι που ορίζοντα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεοία,
οι σνπκρυστές των χρηματιστών. Με απόφαση του Υπουρ
γού, ύστερα από γνώμη της Επίτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αντικρυστων που μπορεί
να έχει κάθε μέλος του χρηματιστηρίου. Ο ανπκρυστής δεν
εππρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερο
από ένα μέλη του χρηματιστηρίου συγχρόνως.
Αρθρο 10
1. Χρηματιστής διορίζεται με απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς αυτός που συγκεντρώνει τα προσόντα που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού κα
έχει επιτύχει οε ειδικές διατάζεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του διοικητικού συμβουλίου
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθορίζονται ο τρόπος
διεξαγωγής των εξετάσεων κα η εξεταστέα ύλη κα ρυθ
μίζεται κάθε ειδικό θέμα κα αναγκαία λεπτομέρεια Με πς
εξετάσεις σκοπείτα η ανάδειξη προσώπων που έχουν την
απαττούμενη ικανότητα, εμπειρία κα αξιοπιστία για την
άσκηση του επαγγέλματος του χρηματιστή.
3. Αυτός που συμμετέχει στις ειδικές εξετάσεις της
παραγράφου 1 πρέπει:
α) Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι πέντε ετών,
β) Να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαδευτικου ιδρύματος
ή Τ.ΕΙ. Κατ' εξαίρεση, α κατά την έναρξη ισχύος του οπού
εν ενεργεία αντικρυστές μπορούν να μετάσχουν στις εξε
τάσεις χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαδειτπκού
ιδρύματος ή Τ.Ε.1. εάν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης
για συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν ασκήσει επί πέντε
τουλάχιστον έτη τα επάγγελμά του ανπκρυστή.
γ) Αν υπεχει στρατιωτικές υποχρεώσεις, να τις έχει
πληρώσει ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.
δ) Να μην εχει κσταδικοστεί για αδίκημα από εκείνα που
αποτελούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου.
ε) Nc έχει ασχοληθεί επαγγελματικά, με πλήρη απασχό
ληση για μια τριετία τουλάχιστον με τα χρηματιστηριακά. Η
απασχόληση αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου
οοφαλιστικού φορέα ή της φορολογουσης αρχής κα συ
στατική επιστολή του εργοδότη.
Αρθρο 22
1. Η χρηματιστηριακή σύμβαση εντός κύκλου συνάπτετοι
κατά την καθορισμένη διάρκεια της συνεδριάσης του χρη
ματιστηρίου με δήλωση προσφοράς από ένα μέλος του
χρηματιστηρίου και αποδοχής της προσφοράς από άλλο
μέλος. Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται με εκφώνηση κα
αντιφώνηση αντίστοιχα η με άλλο τρόπο, που θα εξασφαλίζει
τη δημοσιότητα των δηλώσεων ως προς εκείνους που
συμμετέχουν στη συνεδρίαση κα ο οποίος καθόριζετα από
το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου, ενόψα των
τεχνικών εξελίξεων.
2. Η σύμβαση εντός κύκλου συντελείτα εφ' όσον γίνει

η καταγραφή των στοιχείων της και η έγγραφη ανακοίνωσή
τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του χρηματιστηρίου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.
3. Κάθε μέλος του χρτ^κΓπστηρίου μπορεί w ενεργεί
χρτρατιστηριακες συμβάσεις ενός κίχλου.
4. Το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου καθαρίζει
τη διάρκεια των συνεδριάσεων, η οποία πρέπει να είναι
τουλάχιστον τεσσάρων ωρών. Για κάθε αξία εππρέπσντα
συναλλαγές σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
'Αρθρο 24
1. Κάθε μέλος του χρηματιστηρίου εΓπτρέπετα να συναπτή
χρηματιστηριακή σύμβαση εχτελώντος αντίθετες μεταξύ
τους εντολές αγορας κα πώλησης χωρίς συμμετοχή στη
ουνεδρίοση του χρτιχτηστηρίου (χρηματισττριακή σύμβαση
με συμψηφκτπκτί εγγραφή), μόνο στην περίπτωση πώλησης
ονομαστικών μετοχών ανώνυμης εταιρίας κα εφ' όσον με
την πώληση ο αποκτών συγκεντρώνει μετοχές που αντι
προσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τας εκατό
του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριος των μετοχών ε
ταίρος. Για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης απατείτα
προηγούμενη άδεια του προέδρου του διοικητικού συμβου
λίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
α οποία ελέγχουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων που
ορίζει αυτή η διάταξη και την αυθεντικότητα της σύμβασης.
2. Η εντολή για συμβααη με συμψηφιστική εγγραφή είναι
πάντοτε έγγραφη και περιλαμβάνει την τιμή της σύμβασης
που καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των συναλλοσσομένων.
3. Το μέλος του χρηματιστηρίου που συνάπτει χρηματι
στηριακή σύμβοση με συμψηφκσπκή εγγραφή υποχρεούτα
να την αναγγείλει αμέσως και εγγραφως στο χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου
23.
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Περί Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου
και Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφοσίσαμεν και διατάσσομεν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1.

Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου
Άρθρσν 1.
1. Ανώνυμοι Εταιρεία έχουσα ολοσχερώς καταβεβλημένον
μετοχικόν κεφάλαιον δραχμών τριάκοντα εκατομμυρίων
(30.000.000) τουλάχιστον και αποκλειστικόν σκοπόν την
διαχείριοιν χαρτοφυλακίου χρεωγράφων ή μετοχών (Εται
ρεία επενδύσεων - χαρτοφυλακίου) διέπονται υπό των
διατάξεων του παρόντος κα συμπληρωματικώς υπό του
νόμου 2190) 1920 'περί Ανωνύμων Εταιρειών", ως ουτος
ετροποποήθη κα συνεπληρώθη.
Χρεώγραφα εν τη έννοια του παρόντος είναι: Ομολογίας
μερίδια ημεδαπών ή αλλοδαπών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, α
ποδείξεις τραπεζικών καταθέσεων κατ' άρθρον 9 του Α.Ν.
148/1967 ‘περί μέτρων προς ενίσχυαν της Κεφαλαιαγοράς’,
έντοκα γραμμάτιο του Δημοσίου.
2. Δεν αποτελούν Ετοψείος Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου

ιε

κατά την
έννοιαν του παρόντος Ανώνυμοι Εταιρείοι επενδοουσαι
το όλον ή μέρος του μετοχικού αυτών κεφαλαίου εις μέτοχός
ετέρων Ανωνύμων Εταιρειών άνευ τηρησεως των όρων του
παρόντος.
Άρθρον 2.
1. Προς ουστοσιν Εταιρείας Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου
ή τροποποο>σιν του Καταστατικού αυτής απαιτείται προ
της εκδόσεως της κατ' άρθρον 4 του νόμου 2190/1920
‘περί Ανωνύμων Εταιρειών·, υπουργικής αποφάσεως, άδεια
της Νομιοματικής Επιτροπής χοοηγουμένη κατ' ελευθέραν
κρίοιν, κατόπιν εισηγήσεως της δυνάμει του άρθρου 12 του
Α.Ν. 148/1967 "περί μέτρων προς ενισχυσιν της Κεφαλαιογοράς’, συσταθείσης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Αι Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου δέον όπως
αναγράφουν υπό την εταιρικήν αυτών επωνυμίαν τον αριθμόν
της κατό την προηγουμένην παράγραφον οδειας της Νο
μισματικής Επιτροπής.
3. Αι διατάξεις των άρθρων 8 έως 10 του Α.Ν. 1655/1951
’περί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζωό εφαρμόζονται και
επί Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου.
Αρθρον 3
1. Το μετοχικόν κεφάλαιον των Εταιρειών ΕπενδύσεωνΧαρτοφυλακίου δύναται να συγκροτήται μόνον ςξ εισφορών
μετρητών, ελληνικών κριτικών χρεωγοάφων κα μετοχών ή
ομολογιών εισηγμένων εις το Χρηματιστήριον Αξιών Αθηνών.
Η αξία των ως άνω εις τίτλους εισφορών εκπμάται κατό
το άρθρον 9 του νόμου 2190/1920 ‘περί Ανωνύμων Εταρειών-.
2. Απαγορεύεται εις τας Εταιρείας Επενδύσεων-Χαρτο
φυλακίου η έκδοσις ιδρυτικών τίτλων.
3. Αι μέτοχοί των Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου,
ειοαγονται υποχρεωτικώς εις το Χρημαπστήριον Αξιών Α
θηνών, κατά παράκκλισιν των κειμένων διατάξεων. Προς
τούτο η Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου υποβάλλει
αιτησιν εις την Επιτροπήν του Χρηματιστηρίου εντός μηνός
από της δημοσιεύσεως του Καταστατικού αυτής εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και οι τούτοις κατόπιν
αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής εξομοιούμενα δι
καιούνται εις επανεξαγωγήν του προς απόκτησιν ονομοστικών μετοχών Εταιρειών Επενδύσεων-ΧαρτοΦΐιλακίου ειοαχθέντος ξένου συναλλάγματος και εξαγωγήν των εκ των
μετοχών τούτων μερισμάτων, ως και των τυχόν κερδών εκ
της πωλήσεως των μετοχών τούτων εις τιμήν ανωτέρσν
της τιμής κτήσεως (κερδών κεφαλαίου). Αι λεπτομέρεια
εφαρμογής της παροόσης παραγράφου ρυθμίζονται δι' αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής.

γ) Εις μετρητό κα τραπεζικός καταθέσεις
δ) Εις μέτοχος ή ομολογίας ασηγμένος ας αλλοδαπό
Χρηματιστήρια, μέτοχος αλλοδαπών Εταιρειών Επενδύσεων
-Χαρτοφυλακίου ή μερίδια αλλοδαπών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
μέχρι ποσού μη υπερβαινοντος εις τιμάς κτήσεως, το
πέμπτον του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιοεκκς Ε
πενδύσεων-Χαρτοφυλακίου .
ε) Εις τα αναγκαιούντα δια την λειτουργίαν των έπιπλα
κα σκεύη μη υπερβαίνοντα κατό την τιμήν κτήσεως το
εικοστόν του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Ε πενδύσεων -Χαρ τοφολακίου.
2. Απαγορεύονται εις τας Εταρείας Επενδύσεων-Χαρτο
φυλακίου τοποθετήσεις εις χρεωγραφα ή μέτοχός ανωνύμου
εταιρείας υπερβαίνουσα εις τιμάς κτήσεως το δέκατον του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τούτης ή το δέκατον
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου
3. Επιτρέπονται εις τας εταιρείας Επενδύσεων-Χαρτο
φυλακίου τοποθετήσεις εις κρατικά χρεωγραφα μέχρι ποσού
αναστοιχουντος εις τιμάς κτήαεως εις το πέμπτον του
καταβεβλημένου κεφαλαίου αυτών.
4. Άπαντα τα χρεώγραφα, η μέτοχοι πλην των αλλοδαπών,
δέον Οπως κατατίθενται εις φύλαξιν παρά Τραπέζη νομιμως
λειτουργούση εν Ελλάδυ Αλλοδαπά χρεώγραφα ή μέτοχοί
δύναντα να κατατίθενται παρά Τραπέζη εν τη αλλοδαπή.
5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεν. Δ/νταξ Δ/νταί
και υπάλληλοι των Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου,
παραβαινοντες εν γνώσε. τας διατάξεις των προηγουμένων
παραγράφων, τιμωρούνται δια φυλακίαεως ή χρηματικής
ποινής ή δ’ αμοφτέρων των ποινών τούτων. Το κύρος των
συναφθειοών συμβάσεων, δεν επηρεάζεται εκ της παραβάαεως. Αλλ αν η κατά παράβαοιν του παρόντος άρθρου
πραγματοποιηθείοα επένδυσις, δεν ανηκατασταθή δί ε τέρας
(συμφώνου προς τας διατάξεις του παρόντος) εντός εύ
λογου προθεσμίας, τασσομένης υπό της Νομισματικής Ε
πιτροπής, δύναται αύτη είτε ν' ανακαλέση την άδειαν λει
τουργίας της Εταιρείος, είτε να διορίση παρ' αυτή Επίτροπον,
εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 8 του Α.Ν.
1665/1951.
Άρθρον 5.

1. Αι Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου υποχρεούνται
όπως διανέμουν εις τους μετόχους κα6 εκάστην διαχειρι
στικήν περίοδον το σύνολον των πραγματοποιουμένων υτΤ
αυτών καθαρών κερδών. Κέρδη εκ κεφαλαίου δύναντα μετ'
απόφοσιν της Γ ενικής Συνελεύσεως να άγωνται εις πίστωσιν
ειδικού αποθεματικού προς ανπμετώπιοιν ζημιών εκ της
πωλήσεως χρεωγράφων ή μετοχών εις τιμήν κατωτέραν
της τιμής κτήσεως (ζημιών κεφαλαίου). Η κρΟτησις αύτη
παύε; υποχρεωτικώς μετά την κάλυψιν του 30% του μετο
χικού κεφαλαίου.
2. Η Εταιοεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου δεν δύναται
να καταβάλη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εν
Άρθρον 4.
συνόλω ως αμοιβάς τα μέλη του Διοικκητικού Συμβουλίου
1.
Τα διαθέσιμα των Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφολο- εν συνόλω ως αμοιβάς εντός μιας διαχειριστικής περιΡδου
ποσον υπερβαίνον το δέκατον των διανεμηθέντων εντός
κιου τοποθετούνται αποκλειστικώς:
της περιόδου τούτης κερδών.
α) Εις μέτοχός ή ομολογίας εισηγμένος εις το Χρημστιστήριον Αξιών Αθηνών κα ας μερίδια ελληνικών Αμοιβαίων
Άρθρον 6.
Κεφαλαίων.
β) Κατόπιν ειδικής άδειος της Επιτροπής Κεοαλαιαγοοος
Ο ελενκταί των Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου
εις μέτοχός μη εισηγμένος ας το Χρηματιστήριον Αξιών
εκλέγονται εκ των μελών του Σώματος των Ορκωτών
Αθηνών μέχρι ποσού μη υπερβαινοντος ας τιμος κτήσεως
Λογιστών.
το πέμπτον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας Επενδυσεων-Χαρτοφυλακιου.
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Άρθρον 7.
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνατοί να επιβάλη εις
τος Εταιρείας Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου, όπως τηρούν
ειδικά λογιστικά βιβλία, παρέχουν πληροφορίες προς τους
μετόχους και προβαίνουν ας δημοσιεύσεις πέραν των γε
νικώς υποχρεωτικών δια τας ανωνύμους εταιρείας.
2. Αι Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου υποχρεούντχχ
όπως δημοσιεύουν ανά τρίμηνον πίνακα απασών των επεν
δύσεων των μεΤ αναγραφής του μέσου κόστους κα της
αγοραας αξίας εκάστης.
3. Αι Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου υποχρεουντα
όπως θέτουν εις την διάθεσιν της Νομισματικής Επιτροπής
κα της Επιτροπής Κεφαλααγοράς ή των εντεταλμένων
αυτών οργάνων τα λογιστικά των βιβλία κα λοιπά στοιχεία
ως κα πάσαν πληροφορίαν ζητουυένην παρ' αυτών.

καταθέσεων, το εκ των οποίων εισόδημα απαλλάσσεται του
φόρου κατά τας κεωένος διατάξεις.
Αρθοον 9.
Ο ποοβαινων εις ανακριβείς ή παραπλανητικός δηλώσεις,
γνωστοποιήσεις, ανακοινώσεις ή μετερχόμενος άλλας οιοοδήποτε μεθόδους, ικανός να δημιουργήσουν εις το κανόνν
εσφαλμένην εντύπωσιν περί επιχειρήσεώς τίνος, ως αποτελουσης Εταιρείαν Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου κατά την
έννοιαν του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, τιμωρείται
δια των ποινών του άοθοου 24 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
Αμοιβαία Κεφάλαια.
Άρθρον 10.

Άρθρον 8.
1. Αι Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου απαλλάσσο
νται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς,
δικαιώματος ή αασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων επί του κεφαλαίου των κα του συνολικού
εκ πόσης πηγής διανεμομένου ή μη εισοδήματος αυτών.
2. Αι Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου υποχρεουντα,
όπως αποστέλλουν δήλωσιν, ής τον τύπον καθορίζει ή
Επιτροπή Κεφαλααγοράς, προς τας εταιρείας, εις μετοχάς
των οποίων έχουν επενδεδυμένον το ενεργητικόν των, περί
μη παρακρατήσεως οιουδήποτε φόρου επί των κσταβαλλομένων εις τος Εταιρείας Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου με
ρισμάτων.
3. Η πράξις συστάσεως, το Καταστατικόν των Εταιρειών
Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου, αι εκδιδόμενα urT αυτών μέ
τοχοί, κα α πράξεις μεταβιβάσεως τούτων εν ζωή εξ
οιασδήποτε ατίας ή ατία θανάτου, απαλλάσσοντα παντός
φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαώματος
ή οιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτου, εξαιρουμένης της νομίμου προμήθειας του Χρηματιστού.
λ. Τα μέχρι συνολικού ποσού δραχμών τριάκοντα χλιάδων
(30.000) καθ έκαστον οικονομικόν έτος μερίσματα, τα εισπραττόμενα υπό μετόχων μιας ή πλειόνων Εταιρειών
Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου, απαλλάσσοντα του φόρου ει
σοδήματος Κατά τον υπολογισμόν του σπαλλοσσομένου
συνολικού ποσού μερισμάτων συυπεριλαμβάνονται και τα
ποσά μερισμάτων τα απαλλαγέντα από του φόρου εττί τη
βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου' 10 του Α.Ν. 148/1967.
Η απαλλαγή αφορά εις το μέρισμα ολοκλήρου της χρήσεως,
εφ’ όσον η μετοχή ήτο εισηγμένη εις το Χρημστιστηριον
εντός της αυτής χρήσεως, επί χρονικόν διάστημα τουλά
χιστον εκατόν είκοσιν (120) ημερών. Εν εναντία περιπτώσει
το μέρισμα φορολογείται ολόκληρον. Εταιρεία ΕπενδύσεωνΧαρτοφυλακίου διανέμουσα μέρισμα κατώτερον των δραχμών
τριάκοντα χιλιάδων (30.000), δεν θα παρακρατή φόρον, επί
τη δηλώσει του δικαιούχου, ότι ούτος δεν έχει τύχει ετέρας
απαλλαγής από του φόρου, επί τη βάσε; της παρούσης
διατάξεως και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Α.Ν.
148/1967, δια το αυτό οικονομικόν έτος.
5.
Πέραν της απαλλαγής της πρσηνουμένης παραγράφου,
το μέρισμα το διανεμόμενον υπό Εταιρειών ΕπενδύσεωνΧαρτοφυλακίου, απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και
παντός ετέρου φόρου ή τέλους, εισφοράς, δικαιώματος ή
οιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτου, μέχρι ποσοστού, καθ' ό το μέρισμα τούτο προέρχεται
εκ πωλήσεως χρεωγράφων ή μετοχών εις τιμήν ανωτέραν
της τιμής κτήσεως αυτών ή εκ χρεωγράφων, μετοχών, ή

1. Σύνολον ενεργητικού, εις μετρητά, χρεώγραφο και
μετοχάς, ούπνος τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ α
διαιρέτου εις πλείονα πρόσωπα, καθίσταται ανπκείμενον
διαχειρίσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος Νομοθετικού
Διατάγματος (Αμοιβαίον Κεφάλαιον) κατόπιν αδείας της
Νομισματικής Επιτροπής επί τη αιτήσει της κατά την επομένην παράγραφον Α.Ε. Διαχειρίσεως, και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Το Αμοιβαίον Κεφάλαιον διαχειρίζεται ελληνική ανώ
νυμος εταιρεία, έχουσο αποκλειστικόν σκοπόν τοιαύτας
διαχειρίσεις (Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως καλουμένη
εω'εξής Α.Ε. Διαχειρίσεως). Προς σύστασιν ή τροποποίησιν
του καταστατικού τοιαύτης ανωνύμου εταιρείας απαιτείται
πρό της εκδόσεως της καΤάρθρον του Ν. 2190/1920 "περί
ανωνύμων εταιρειών' υπουργικής αποφάσεως, άδεια της
Νομισματικής Επιτροπής κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
3. Το Αμοιβαίον Κεφάλαιον δεν αποτελεί νομικόν πρόσωπον. Ot συνδικαιούχα εκπροσωπούνται δικασπκώς και
εξωδίκως υπό της Α.Ε. Διαχειρίσεως ως προς τας εκ της
διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σχέσεις και τα δι
καιώματα αυτών επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφα
λαίου.
Άρθρον 11
1.
Η προς την Νομισματικόν Επιτροπήν αίτησις της Α.Ε.
Διαχειρίσεως προς έκδοσιν αδείας συνκροτησεως Αμοιβαίου
Κεφαλαίου δέον να συνοδεύηται υπό:
α) Του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συυφώνως
προς το άρθρον 20 του παρΟντος Νομοθετικού Διατάγματος.
β) Γραπτής δηλώσεως της Α.Ε. Διαχειρίσεως όττ. εντός
τριών μηνών από της χορηγήσεως της αδείας θα κατατεθή
διά τον σχημσπσμόν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενεργητικόν
συνολικής αξίας δραχμών τουλάχιστον πεντήκοντα εκατομ
μυρίων (50.000.000).
γ) Πίνακος εμφαίνοντός το είδος, ποσότητα και αξίαν
των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η αξία χρεωγράφων ή μετοχών εισηγμένων εις Χρημαηστήριον δύναται να υπολογίζηται εις τιμήν κατωτέραν, εν
ουδεμιά δε περιπτώσει ανωτέραν της χρηματιστηριακής. Η
αξία χρεωγράφων ή μετοχών μη εισηγμένων εις το Χρηματιστηριον καθορίζεται επί τη βάσει κανονιστικών αποφά
σεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το αυτό ισχύει επί
χρεωγράφων ή μετοχών εισηγμένων εις το Χρηματιστήριον
το οποία λόγω μη επαρκούς εμπορευσιμότητος εν τω
Χρηματιστηρίω εξομοιούνται δι'αποφΟσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς πρά ή εισηγμένα.
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δ) Δηλώσεως μιας των εν Ελλ6δ< νομίμως λειτοαργουοών
Τραπεζών, ότι δέχεται να κατατεθούν παρ αυτή τα μέλλοντα
ν αποτελόσουν το Αμοιβαίον Κεφάλαον περιουσιακό στοι
χεία (θεματοφύλακος).
2. Η Νομισματική Επιτροπή δυνατοί ναρνηθή την χορήγησιν της αδείας προς ίδρυσιν της Α.Ε. Διαχειρίσεως και
προς συγκρότησιν Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατελευθέραν κρίσιν.
3. Η χορηγούμενη υπό της Νομισματικής Επιτροπής άδειο
προς συγκρότηοιν Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τελεί υπό τον όρον
της εντός τριών μηνών από της χορηγήσεως της αδείας
καταθέσεως υπό της Α.Ε. Διαχειρίσεως παρό τω θέματά
φύλακι των εν τη αιτήσει απαριθμουμένών στοιχείων ενερ
γητικού, θεωρούμενης άλλως της αδείας ως μηδέποτε
χορηγηθείσης. Η πλήρωσις του όρου τούτου πιστοποιείται
διά δηλώσεως του θεματοφύλακος προς την Νομισματικήν
Επιτροπήν παραγγελουαης ριετά ταύτα την δημοσίευσιν της
αδείας εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίον Α
νωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περωρισμένης Ευθύνης).
4 Το Αμοιβαίον Κεφόλαιον δύναται να διαφημισθή πρ>ος
το κοινόν μόνον μετά την κατά την προηγουμένην παρά
γραφον του παρόντος άρθρου δημοσίευμα της αδείας της
Νομισματικής Επιτροπής. Παρ>ά την ονομασίαν του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, δέον όπως οναγράφηται ο αριθμός της αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής, δι'ης εχορηγήθη η
άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
δ. Από της κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου
δημοσιευσεως της αδείας συγκροτήσεως του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου το συνειοφερόμενον απαρτίζον τούτο ενεργη
τικόν ανήκει εξ αδιαιρέτου εις τα συνεισφέρονται μέρη κατά
λόγον της αξίας των εισφερομένων υφ έκαστου περιου
σιακών στοιχείων.
6. Η αυτή Α.Ε. Διαχειρίσεως δύναται να διαχειρίζητα
πλείονα του ενός Αμοιβαία Κεφάλαια.
7. Η διάρκεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν
περιορίζεται χρονικώς.
Αρθρον 12
1. Το μετοχικόν κεφόλαιον της Α.Ε. Διαχειρίσεως δεν
δύναται να είναι κατώτερον των δραχμών πέντε εκατομ
μυρίων (5.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένων. Αι μέτοχοί
της Α.Ε. Διαχειρίσεως είναι ονομαστικοί, η δε μεταβίβασις
αυτών άνευ αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι
απολύτως άκυρος.
2. Τα δυο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του μετοχικού Κε
φαλαίου της Α.Ε. Διαχειρίσεως, δεόν όπως ανήκουν εις
ανώνυμον εταιρείαν έχουσαν ολοσχερώς κατοβεβλημένον
μετοχικόν κεφόλαιον δραχμών εκατόν πεντήκοντα εκατομ
μυρίων (150.000.000) τουλάχιστον ή του ισοπόσου αυτών
εις ξένον νόμισμα. Δεν επιτρέπεται εις νομικόν ή φυσικόν
προοωπον να συμμετάσχη εις το κατοβεβλημένον μετοχκόν
κεφόλαιον της Α.Ε. Διαχειρίσεως, κατα ποσοστόν ανωτερον
του πεντήκοντα επί τας εκατόν.
3. Η AJL Διαχειρίσεως διαχειρίζεται το Αμοιβαίον Κεφόλακτν κατά τας διατάξεις του παρόντος Νομοθετικού Διοταγμστος. ευθύνεται δε διά την παρακολούθηστν της τηρήσεως των υποχρεώσεων του θεματοφύλεχος.
4. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως τηρεί τους λογαριασμούς διαχειρίαεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι λογαριασμοί ελέγχονται
ετησίως υπό Ορκωτού Λογιστού εντός του πρώτου διμήνου
από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού έτους υποβάλλο
νται δε μετά της εκθεσεως του Ορκωτού Λογιστού εις την
Νομισματικήν Εππροπήν και την Επιτροπήν Κεφαλαιαγοράς
μετά πόσης άλλης πληροφορίας την οποίαν ήθελον αυτοί
ζητήσει. Η Νομισματική Επιτροπή και η Επιτροπή Κεφο-

λαιαγοράς δ*α των αρμοδίων αυτών Οργάνων δύναται να
ελέγχουν άπαντα τα στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
5. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως δυνατό: να συνάπτη μετά τρίτων
συμφωνίας περί αντιπροσωπείας διά την πώλησιν των με
ριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
6. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεουτα όπως δΓχιοσιευη διά
του τύπου ή διανέμη προς τους μεριδιούχους εντός τριά
κοντα ημερών από του τέλους εκόστης τριμηνίας:
α) Κατάστασιν περί του χαρτοφιιλακίου του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, εμφαίνουσαν αναλυτικώς τας επενδύσεις του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το είδος κα τον αριθμόν των τίτλων
εκόστης επενδύσεως, την τρέχουσαν τιμήν μονάδος εκό
στης κα την συνολικήν αξίαν απαοών των επενδύσεων, το
εις μετρητά κα καταθέσεις διαθέσιμον ενεργητικόν, τας
απατήσεις κα τας υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ως κα τον συνολικόν αριθμόν των εν κυκλοφορία μεριδίων.
β) Κατάστασιν περί της συνθέσεως του ενεργητικού και
Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβόνουοον τος πωλήοεις κα
εξαγοράς, το εισόδημα και τας δαπανας, ως και εκτίμηοιν
της συνολικής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την
αρχήν και το τέλος εκάστου τριμήνου.
Η ακρίβεια των ως άνω καταστάσεων βεβαιούτα κατά το
τέλος εκόστης χρησεως υπό Ορκωτού Λογιστού.
7. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεουτα όπως υποβάλη προς
την Νομισματικήν Επιτροπήν κα την Επιτροπήν Κεφαλαια
γοράς αντίγραφα των εν τη προηγουμένη παραγράφω στοι
χείων κα όπως παρέχη αυταίς οιανδήποτε ετέραν πλη
ροφορίαν, την οποίαν ήθελον αύτα ζητήσει. Απασα αι
δημοσιεύσεις της Α.Ε. Διαχειρίσεως κοινοποιούνται υποχρεωτικώς εις την Επιτροπήν Κεφαλαιαγοράς.
Β. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως ευθύνετα διά πάσαν αμέλειαν
περί την διαχείρισιν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιφυλαοσομένης της εφαρμογής του άρθρου 24 του παρόντος
Νομοθετικού Διατάγματος.
9. Α.Ε. Διαχειρίσεως επιθυμούσα όπως παρατηθή από
της διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υποβάλλει προς την
Νομισματικήν Επιτροπήν αίτηοιν, εν τη οποίο δέον όπως
προτεινητα κα η μέλουοα να διαδεχθώ την παρατουμένην
νέαν Α.Ε. Διαχειρίσεως. Η παραιτηοις της Α.Ε. Διαχειρίσεως
κοθίστατα ισχυρά εφ όσον η Νομισματική Επιτροπή κατόπιν
συμφώνου γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διορίοη
την νέαν Α.Ε. Διαχειρίσεως εις ήν μεταβιβάζονται τα δι
καιώματα κα αι υποχρεώσεις της παραιτηθείσης. Η Νομι
σματική Επιτροπή δύναται να τάξη εν προκειμένω οιονδήποτε εξασφαλιστικόν, των συμφερόντων των μεριδιούχων,
όρον:
'Αρθρον 13.
1.
Η συμμετοχή εις το Αμοιβαίον Κεφόλαιον αποδεικνύετα
δυνάμει εγγράφου τίτλου (μεριδίου) εκδιδομένοο υπό της
Α.Ε. Διαχειρίσεως κα προσυπογραφομένου υπό του θεμοτοφύλακος, όσης βέβαιοί ουνάμο κα την καταβολήν της
αξίας του μεριδίου. Τα μερίδιο είναι ισόποσα, εκδίδονται δε
μονον ως ονομαστικά- Οι τίτλοι δύνσντα να εκδίδωντα
δίέν ή πλείονα μερίδια ή κλάομα μεριδίου, περιέχουν δε
υποχρεωακώς: α) την ονομασίαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
β) τον αριθμόν της αδείας της Νομισματικής Επιτροπής
προς συγκρότηοιν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, γ) τας επω
νυμίας της Α.Ε. Διαχειρίσεως κα του θεματοφύλακος, δ)
τον αριθμόν των αντιστοιχούντων εις τον τίτλον μεριδίων
κα ε) την προθεσμίαν εντός της οποίας η Α.Ε. Διαχειρίσεως
υποχρεουτα όπως εξαγοράση τον τίτλον. Απαγορεύεται η
έκδοση κα διάθεσις τίτλων μεριδίων πρό της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήοεως, δημοσιεύσεως της κατ άρθρα
10 κα 11 του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος αδείας
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ττκ Νςκηουατικής Επιτροπής.
2. Οι τίτλο» ρεοουν το όνομα και την διεύθυνστν της
κατοικίας του κομιστου ή των κομιστών αυτών. Αι διατάξεις
του Νόμου 5638)1932 ‘πεοί καταθέσεως εις κοινόν λογα
ριασμόν εοαομόίοντα αναλόγως, οσόος μερίδισν Αμοιβαου
Κεφαλαίου ανήκει εις πλειονας δικαιούχους, ουτα δε δη
λώσουν εγγρΰψως προς την Α.Ε. Διαχειρίσεως την βούλησίν
των, όπως ο λογαριασμός είναι κοινός.
3. Μονωα κάτοικοι εξωτερικού και οι τούτοις κατόπιν
αποφάσεως της Νομισυοτπκης Επιτροπής εξομοιούμενα &καιουνται εις εξαγωγήν του προς αποκτηεκν μεριδίων Α
μοιβαίου Κεφαλαίου εισαχθεντος συναλλάγματος, των εισο
δημάτων εχ των μεριδίων και των τυχόν κερδών εκ της
πωλησεως των μεριδίων εις ττμην σνωτέραν της τιμής
κτήσεως. Αι λεπτομέρεια! εφαρμογής της παρούσης παραγρόφου ρυθμίζονται δί αποφάσεων της Νομισματικής Επι
τροπής.
Αρθρον 14.
1. Ο αριθμός των μεριδίων δυνατοί να αυξάνηται διά της
εκδόσεως νέων ή να μειούται διά της εξαγοράς εκδιδόμενων
ήδη μεριδίων. Η έκδοσις και διάθεσις νέων μεριδίων αποφασίδεται ελευθέριος υπό της Α.Ε. Διαχειρίσεως εντός των
υπό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τασσόμενων.
Οι τίτλοι των μεριδίων παραδίδονται εις τον αττούντα να
μετάσχη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκλεισπκώς επί τη
αμέοω καταβολή της αξίας των εις μετρητά ή χρεώγροφα.
Διό τον υπολογισμόν της αξίας των χρεωγραφών εφαρμό
ζεται αναλόγως το όρθρον 16 του παρόντος. Εν ουδεμιά
περιπτώσει επιτρέπεται υπό της Α.Ε. Διαχειρίσεως ή του
θεματοούλακος και εις βάρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
χορήγησις πιστώσεως κατά την διώθεοιν μεριδίων.
2. Οι τίτλοι μεριδίων μεταβιβάζονται μόνον αιτία θανάτου,
εν ζωή δε μόνον μεταξύ συζύγων και εκιγγενών πρώτου
και δευτέρου βαθμού κατευθείαν γραμμήν, ως και δίεξαγοράς αυτών υπό της Α.Ε. Διαχειρίσεως.
3. Εγπ απώλειας τίτλων μεριδίων εφαρμόζονται αναλόγως
αι διατάξεις του άρθρου 12α του Ν.2190/1920.
4. CH τίτλοι μεριδίων δόνονται νο ενεχυριαοθώσιν εις
εξασφάλιοιν απαιτήσεως κατά τους όρους των παραγράφων
1-2 του άοθρου 3 του Α.Ν. 1818/1951 περί τροποπιχησεως
και συμπληρώσεως διατάξεων οφορωοών την ονορασπκο
ποί ησιν των μετοχών και το Χρηματιστηριον Αξιών, και των
άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κωδχκος. Η ενεχυρασις ισχύει
κατά της Α.Ε. Διαχειρίσεως αφής αύτη τη σν»οινωθή υπό
του ενεχυροάχου δανειστού.

εογασιυου πμεοας του Χοπματτστηρίου Αθηνών και βούτα
προς το πτνακον της διαιρέσεως του συνόλου του καθαρού
ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διά του αριθμού των
εν ιακΛΟΦΟΟία μεριδίων. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται
όπως δημοοτεύη καθ' εκάστην διά του ημερησίου τύπου την
τιμήν τούτην, την αξίαν του καθαοού ενεργητικού και τον
αριθμόν των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ιαχή μο
νάδας 2Δ την πώλησιν μεριδίων είναι η δημοσιευόμενη την
επομένην εργάσιμον ημέραν από της αποδοχής εκ μέρους
της Α.Ε. Διαχειρίσεως της αιτήσεως περί αγοράς μεριδίου.
2. Χρεώγραφα ή μέτοχοί εισηγμένα εις Χρηματιστήρια
απσπυώνται επί τη βάσει ττ>ς τελευταίας τιμής τας μετρητοίς
των τελευταίων εν τω Χρηματκπηριω Πράξεων.
3. Χρεώγροφα ή μέτοχοί μή εισηγμένα εις το Χρημστιστήριον ή χρεώγροφα κα μέτοχοί εξομοιωθέντα προς τούτα
κατά τα εν εδοοίω γ της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του παοόντος Νομοθετικού Διατάγματος οριζόμενα απσπμώνται επί τη βόαει κανόνων τιθεμένων δι αποφάσεως της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4. Η τιμή πωλήσεως εκόστου μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
επιτρέπεται να υπερβαίνη την κατά τας προηγούμενος
παραγράφους εξευρισκομένην αξίαν κατά την προμήθειαν
της Α.Ε. Διαχειρίσεως κα κατά πόσον διαπθέμενον προς
δημιουργίαν αποθεμσπκού ασφαλείας, ανερχόμενον μέχρι
του ενός εκόστου της άξιος του μεριδίου. Η τιμή εξαγοράς
εκόστου μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να υ
πολείπεται της τιμής μονάδος κατά την προμήθειαν της
Α.Ε. Διαχειρίσεως κα κατά τον δκτπθέμενον προς δημιουρ
γίαν αποθεματικού ασφαλείας, ανερχόμενον μέχρι του ενός
εκατοστού της άξιος του μεριδίου.
Αρθρον 17.

1. Το ενεργητικόν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατατίθεται
προς φύλαξιν παρά τω κατά το εδάφιον δ' της παραγράφου
1 του άρθρου 11 του παρόντος, θεματοφύλακι. Αλλοδαπό
χρεώγροφα ή μέτοχοί δυνατοί να κατατίθενται παρά Τραπέζη
εν τη αλλοδαπή.
2. Το ενεργητικόν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δυνατοί να
επενδυθή αποκλεισττκως εις:
α) Χρεώγραφα ή μέτοχός, εισηγμένα εις το Χρημαπστήριον
Αξιών Αθηνών.
β) Χρεώγραφα ή μέτοχός, εισηγμένα εις αλλοδαπά Χρη
ματιστήρια ή μέτοχός αλλοδαπών Εταιρειών Επενδύσεων
- Χαρτοφυλακίου ή μερίδια αλλοδαπών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
ας ποσοστόν μη υπερβαίνον συνολικώς κατά την τιμήν
κτήσεως τον εν πέμπτον (1/5) της αξίας του συνολικού
καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
'Αρθρον 15.
γ) Μέτοχος ελληνικών επιχειρήσεων μη εισηγμένος ας
το Χρημαπστήριον ας ποσοστό μη υπερβαίνον συνολικώς
κατά την τιμή κτήσεως το εν πέμπτον (1/5) της αξίας του
Επιφυλασσόμενης της διατάξεως της παραγράφου 4 του
άοθρου 2C του παοόντος Νομοθετικού Διατάγματος η ΑΧ.
εχτνολικου καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
δ) Μετρητά και κστοθέσας παρά Τραπέζαις.
Διαχειρίσεως υποχρεούται όπως επί τη αιτήσει παντός
ε) Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου,
κομιστού εξαγοράζη τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
στ) Αποδείξεις τραπεζιτικών καταθέσεων κατ' όοθοον 9
επί της, κσΤ εδόΦίον β της παραγράφου 4 του άρθρου 16
του Α.Ν. 148/1967 ‘nspt μέτρων προς ενίσχυσιν της Κε
του ποοοντος, τιμή της επόμενης της υποβολής της αιτήσεως εργάσιμου ημέρας. Το τίμημα εξαγοράς καταβάλλεται
φαλαιαγοράς'.
εντός πενθημέρου οπό της ημέρας υποβολής της αιτήσεως.
3. Επιτρέπεται η επένόυσις ας μέτοχός Εταιρειών, των
Οι τίτλοι των εξσγοραζομένων μεριδίων παραδίδονται επί
οποίων το κεφάλαιον δυνατοί να είναι κατά Νόμον μερικώς
αποδείξει εις την Α.Ε. Διαχειρίσεως προς ακύρωσιν όρη τη
κσταβεβλημένον.
υπ'αυτής αποδοχή της αιτήσεως.
4. Επενδύσας ας χρεώγραφα ή μέτοχός εταιρείας τινός
ή ετέρας εξηρτημένης υπό τούτης, δεν επιτρέπεται να
Αρθρον 16.
υπερβαίνωσι κατά τας τιμάς κτήσεως το εν δέκατσν (1/10)
της καθαρός αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή το εν δέκατον
1.
Η atία εκόστου μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εκδούσης τα χρεώγροφα ή μέτοχός εταιρείας ή εν περιπτώσα
γίζεται υπό της Α.Ε. Διαχειρίσεως την επομένην εκάστης
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εταρειών τελουσών εις σχέσιν εξαρτήσεως προς ολλΑλος
ή έναντι τρίτης εταιρείας, το εν δέκατον (1/10) του κατα
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο της εχούσης το μείζον
κεφάλαιον-εταιρείας.
5. Επενδύσεις εις κρατικό χρεώγροφα, και έντοκα γραμ
μάτια του Δημοσίου, επιτρέπονται μέχρι του ενΟς πέμπτου
(1/5) της καθαρός αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της
αξίας των χρεωγράφων και των έντοκων γραμματειών' μπολογιζομένης εις τιμάς κτήσεως υπό του Αμοιβαίου Κε
φαλαίου.
6. Οσάκις Α.Ε. Διαχειρισεως διαχειρίζονται πλείονα Αμοι
βαία Κεφάλαια οι περιορισμοί των παραγράφων 4 κα: 5 του
πακιντος άρθρου ισχύουν δια τας επενδύσεις εκάστου εκ
των διοικουμένων υπό της αυτής Α.Ε. Διαχειρισεως Αμοι
βαίων Κεφαλαίων.
7. Η Επιτροπή ΚεωοΛαιαγοράς δύνατα νο επιτρέπη εις
ειδικός περιπτώσεις την υπέρβασιν των εν εδαακοις β και
Υ της παραγράφου 2 και παραγράφοις 5 και 6 του παρόντος
άρθρου ποσοστών μέχρι του διπλάσιου αυτών.
8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνατοί δια κανονιστικών
αποφάσεων της νο απαγόρευση εις τας Α.Ε. Διαχειρισεως
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως ενεργούν επενδύσεις εις χρεωγραΦΟ ή μέτοχός επιχειρήσεων ωρισμένων κατηγοριών,
υπερβαινούσας κατό τας τιμάς κτήσεως των χρεωγράφων
το πέμπτον (1/5) της καθαρός αξίας του Αμοιβαίου Κεφολαιου.
9. Το κύρος των κατά παράβασιν των διατάξεων του
παρόντος άρθρου δικαιοπραξιών δεν θίγεται εκ μόνης της
παραβάσεως, έχουσιν όμως εφαρμογήν αι διατάξεις του
άρθρου 24 του παρόντος.
' Αρθρο ν 18.
1. Η Α.Ε. Διαχειρισεως δύναται να συνάτπη δάνεια αποκλειστικώς εκ Τραπεζών δια λογαριασμόν του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου .μέχρι ποσού ίσου προς το ήμισυ της καθαρός
άξιος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκλεισπκώς προς ικανοποιησιν αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων και αποφυγήν πωλήσεως. χρεωγράφων ή μετοχών. Εις Ασφάλειαν των δάνειων
τούτων .δύναται να συνιστάται ενέ χάρον επί χρεωγράφων
ή μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
2. Οι μεριδιούχοι ουδενός είδους ευθύνην υπέχουν εκ
της υπό της A.E. Διαχειρισεως και του θεματοφύλακος
διαχειρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Άρθρον 19.
1. Ο θεματοφύλαξ έχει εις την φύλαξιν αυτού το ενερ
γητικόν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτελεί δε καθήκοντα
ταμίου τούτου συμφώνως προς τας νομίμους παρεχόμενος
οδηγίας της Α.Ε. Διαχειρισεως.
_2. Ο θεματοφύλαξ προβαίνει ας αγορος και πωλήσεις
χρεωγράφων ή μετοχών δια το χαρτοφιιλάκιον του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, ακολουθών τος νομίμους παρεχομένος εντολος
της ΑΕ. Διαχειρισεως.
. 3. Ο θεματοφύλαξ συνυπογράφει την, περί ής το εδάφιον
θ' της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος, κατόστοοιν του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
4. Ο θεματοφύλαξ ευθύνεται δια πάσαν αμέλειαν περί
την εκπλήρωσιν των υποχοεώσεων του, εταφμλασοομένων
των διατάξεων του άρθρου 24 του παρόντος.
5. θεματοφύλαξ επιθυυων όπως παραιτηθή, δέον όπως
ειδοποιήση περί τούτου την Α.Ε. Διαχειρισεως προ τριμήνου,
οφείλει δε όπως εν τω μεταξύ συνέχιση την άσκησιν των
καθηκόντων αυτού. Τον νέον θεματοφύλακα διορίζει η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτάσει της ΑΕ. Διαχειρισεως.

Εν περιπτώσει καθυστερήσεως υποβολής της πρστάσεως
υπό της Α.Ε. Διαχειρισεως ο νέος θεματοφύλαξ διορίζεται
υπό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αιτήσει του υπό ποραίτηοιν θεματοφύλακος. Μετά τον διορισμόν του νέου
θεματοφύλακος ο παραιτηθείς παροδίδει εις τούτον τος
εις το Αμοιβαίον Κεφάλαιον ανηκούσας αξίας.
Άρθρον 20
1. Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εγκρινόμενος
υπό της Νομισματικής Επιτροπής κατόπιν εισηγήσεως της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπογράφεται υπό της Α.Ε. Διοχειρίσεως και του θεματοφύλακος, και εκτυπούται επί των
αιτήσεων συμμετοχής εις το Αμοιβαίον Κεφάλαιον.
2. Ο Κανονισμός περιέχει ίδια:
α) Την ονομασίαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τας ε
πωνυμίας της Α.Ε. Διαχειρισεως και του θεματοφύλακος.
β) Την τιμήν των εκδοθέντων κατό την ημέραν της
συστάοεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεριδίων.
γ) Μνείαν περί του ότι το Αμοιβαίον Κεφάλαιον είναι
αορίστου διάρκειας.
δ) Το είδος των χρεωγράφων ή μετοχών και τας κατη
γορίας των επιχειρήσεων, ας χρέωγραφα ή μέτοχός εκδόοεως των οποίων δύναται να επενδυθή το ενεργητικόν
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό της Α.Ε. Διαχειρισεως
ε) Την καταβλητέαν υπό του μεριδιούχου ας'την ΑΕ.
Διαχειρισεως προμήθειαν επί πόσης εκδόοεως και εξαγοράς
μεριδίου
στ) Τάς αμοιβάς τας καταβλητέας υπό του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου προς-την Α.Ε. Διαχειρισεως και τον θεματοφύ
λακα.
ζ) Τας ημερομηνίας και την διαδικασίαν διανομής προς
τους μεριδιούχους των κερδών εκ της διαχειρισεως του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
η) Πάντα όρον της μεταξύ του μεριδιούχου και της Α.Ε.
Διαχειρισεως συμφωνίας εν σχέχει προς οιονδήποτε περιοριαμόν του προς εξαγοράν δικαιώματος των μεριδιούχων.
3. Ο Κανονισμός δυνατό: να ορίζη ανώτατον όριον δυναμένων να εκδοθώοι μεριδίων.
4. Ο Κανονισμός δύνατα να παρέχη το δικαίωμα εις την
Α.Ε. Διαχειρισεως, όπως αύτη, εις εκτάκτους περιστάσεις
και εφ όσον χρόνον διαρκούν αυται, αναβάλη την εξαγοράν
μεριδίου εις τακτήν ημέραν μη απέχουσαν πάντως πέραν
του εξάμηνου από της ημέρος υποβολής της αιτήσεως εκ
μέρους του κομιατου μεριδίου.
5. Ο Κανονισμός τροποποιείται από κανού υπό της Α.Ε.
Διαχειρισεως κα του θεματοφύλακος και κατόπιν άδειος
της Νομισματικής Επιτροπής τη εισηγήσει της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ισχύει δ έναντι των κομιστών μεριδίων από
της εις αυτούς γνωστοποιησεως. Εκ της αγοράς τίτλου
μεριδίου παρά της ΑΕ. Διαχειρισεως τεκμαιρετα αμαχήτως
ή υπό του κομιστού αποδοχή του Κανονισμού' του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Παοα ετπνενομενη τροποποίησις του Κανονισμού
θεωρείτο., όπ εγενετο αποδέκτη υπο των κομιστών μεριδίων,
εφ' όσον ούτοι δεν υποβάλλουν' εντός τριών (3) μηνών από
της δηυοαεύσεως της τροποποιήσεως. αίτησιν περί εξα
γοράς του μεριδίου των κατά τας δκπάξεις του προ της
τροποποιήσεως ισχύοντος Κανονισμού.
Άρθρον 21.
Α πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οίον τόκοι, μερί
σματα, κέρδη εκ κληρώσεως ομολογιών υπέρ το άρπον,
διανέμονται ετησίως εις τους δικαιούχους, μεΤ αφαίρεοιν
των τραπεζικών δαπανών, των αμοιβών της ΑΕ. Διαχειρίσεως κα του θεματοφύλακος, των πόσης φύσεως προς
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τους τρίτους αμοιβών και των δαπανών αλληλογραΦίος
μετά των μεοιδιούχων και συντάξεως οικονομικών καταστάσεων. Κέρδη εκ κεφαλαίου πεοιλαμβανομένων κα των άνευ
ανταλλάγματος κτωμένων μετοχών (μέτοχοί επί δώσω),
διανέμονται κατά την κοίσιν της Α.Ε. Διαχειοίοεως μετά
ποσηγουμενον σμμφηφισμόν εις τούτα τυχόν ζημιών ποοερ
χομένων εκ της πωλησεως χρεωγράψων ή μετοχών εις
ημάς καταπέρας της ημής κτήσεως.
Αρθρον 22
Μεοιδιούχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον (1/10) των
εν κυκλοακχχα μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν
δικαίωμα άπως αιτήσωνται την σύγκλησιν Συνελεύσεως των
μεριόιούχων. Η αίτησις υποβάλλεται εις την Α.Ε. Διαχειρίσεως. ήης υποχρεούται όπως συγκαλέση την Ιυνέλευσιν
των μεριδιούχων εντός 30 ημερών από της χρονολογίας
της επιδόσεως της αιτήσεως. Η αίτησις περιέχει το ανηκείμενον της ημερήσιας διατάξεως, δυνάμενον να αναφέρεται εις την παροχήν πληροφοριών υπό της Α.Ε. Διαχειρίσεως επί οιουδήποτε θέματος συνδεομένου αμέοως ή
εμμέσως προς την διαχείρισιν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Άρθρον 23.
Εάν εντός ενός διαχειριστικού έτους η αξία του συνολικού
καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εμειώθη
κατά τα εξ δέκατα (6/10), η Επιτροή Κεφαλαιαγοράς δύνσται
να συγκαλέση Συνέλευσιν των μεριδιούχων, προς τον σκο
πόν της διαλύσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συμφώνως
προς τα άρθρα 798-804 Αστικού Κώδικος, αναλόγως ε
φαρμοζόμενα. Εν τοιαύτη περιπτώσει η εξαγορά μεριδίων
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναστέλλεται από της ημέρας
λήψεως υπό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφόσεως
περί συγκλήσεως της Συνελεύσεως των μεριδιούχων μέχρι
του τερμαπσμού της διαδικασίας της λύσεως της κοινωνίας.
Αρθρον 24.

Δημοσίου ή τρίτων.
4. Κέοδη διανεμόμενα προς μεριδιούχους απαλλάσσονται
του φόρου εισοδήματος, ως και παντός άλλου φόρου,
τέλους, τέλους χαοτοσημου, εισοορός, δικαιώματος ή άλλης
οιασδήποτε επώοούνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων
μέχρι του ποσού των δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000)
ετησιως κατά μεριδιούχον. Ίνο τυχόν απαλλαγής εκ της
παρακρατησεως φόρου, ο μεριδιουχος δέον όπως δηλώση,
εις την Α.Ε. Διαχειρίσεως εάν κατά την αυτήν χρήσιν έτυχεν
ομοιας απαλλαγής παρ ετέρω Αμοιβαίω Κεφαλαιω, το ποσό
αυτής ή αναλόγου απαλλαγής βάσει της διατάξεως της
παραγράφου 2 του άοθοου 10 του αν. 148/1967.
5. Πέοαν της απαλλαγής της ποοηγουμένης παραγράφου
τα διανεμόμενα υπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κέρδη απαλ
λάσσονται του φόρου εισοδήματος ως κα παντός ετέρου
φόρου τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος
ή άλλης οιασδήποτε επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτων, καθ ο μέρος προκύπτουν εκ πηγών, το εκ των
οποίων εισόδημα τυγχάνει φορολογικής απαλ ,αγής δυνάμει
ετέρων διατάξεων ή εκ της πωλήσεως χρεωγράφων ή
μετοχών εις τιμάς ανωτέρος της τιμής κτήσεως.
Αρθρον 26.
1. Εν περιπτώσει ασφαλίσεως επί της ζωής δύναται να
συμφωνηθη, όπ η ασφαλιστική αποζημίωσις θα καταβάλλητα
δια μεταβιβάσεως εις τον δικαιούχον αριθμού μεριδίων
Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντί καταβολής μετρητών.
2. Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να αποτελόσουν
ασφαλιστικήν τοποθέτησιν καΤ άρθρον 7 του Ν.Δ. 400/1070
"περί ιδιωτικής επιχειρησεως ασφαλίσεως'.
3. Η κτήσις μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό ασφαλι
στικών Εταιρειών, Τραπεζών, Συνεταιρισμών, ασφαλιστικών
Οργανισμών και νομικών προσώπων εν γένει προς σχημοπσμόν υποχρεωτικών ή μη αποθεματικών, επιτρέπεται ο
πέ ριορίστως.
Αρθρον 27.

Οι Πρόεδροι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι
Διει£>υνται οι υπάλληλου Α.Ε. Διαχειοίοεως ή θεματαφύλακος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ως και οι σνηπρόσωποι Α.Ε.
Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου, παοαβαινοντες εν γνώσει τας περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων διατάξεις του παρόντος
Νομοθετικού Διατάγματος, τας αποφάσεις της Νομισματικής
Επιτροπής και της Εππροπής Κεφαλαιαγοράς ή τας δια
τάξεις των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τιμω
ρούνται διο φυλάκισεαχ: ή χρηματικής ποινής μέχρι ενός
εκατομμυρίου δραχμών η δι' αμφοτεοων των ποινών τούτων.
Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον κατ' αιτησιν της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

1. Αιτήσει της Α.Ε. Διαχειρίσεως και δαπάναις του Αμοι
βαίου Κεφαλαίου, μέτοχοί ανήκουσαι εις Αμοιβαίον Κεφάλαιον, δύναται να εισάγωνται εις το Χρημαηστήριον τη
συμφώνω γνώμη του εκδότου αυτών και των αρχών του
Χρηματιστηρίου κατά παοέκχλισιν από των εκάστοτε ισχυουσων γενικών διατάξεων.
2. Μέτοχοί δυνάυενα να εισαχθούν εις το Χρημαηστήριον
κατά το εν τη προηγούμενη παραγράφω οριζόμενα, είναι
cs κοινά; κα προνομιούχοι μέτοχοί ημεδαπών και αλλοδαπών
ανωνύμων εταιρειών.

'Αρθοον 25.

Άρθοον 28.

1. Η πράξις συστάσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η έκδοσις
μεριδίων, η μεταβίβασις μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου
και η ανπκατάστασις αυτών απαλλάσσονται παντός φόρου,
τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος η οιαοδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
2. Κατά την είσττραξιν μερισμάτων ή τόκων επ' σνόμαη
και δια λογαριασμόν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ουδείς φόρος
παρακρατειται του Αμοιβαίου Κεφαλαίου απαλλασσομένου
από παντός φόρου ή άλλου βάρους υπέρ οιουδήποτε.
3. Η πρόσθετος αξίας η προκύπτουσα επ ωφελεία των
μεριδιούχων, νομικών ή φυσικών προσώπων, εκ της εξαγοράς
μεριδίων εις τιμήν ανωτέραν της τιμής κτήσεως, απαλλάσ
σεται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς,
δικαιώματος ή οιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του

Χρεώγροψα, πεοιλαμβανομένων και των μετοχών, ων
κομισταί τυγχάνουν Τρόπεζαι, ασφαλιστικοί εταιρεία; ή νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δύναται νΌνταλλαγούν δια με
ριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Η τοιαύτη ανταλλαγή απαλ
λάσσεται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισ
φοράς. δικαιώματος ή οιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Αρθρον 29.
Απαγορεύεται η εν Ελλάδι διαφήμισις και η υφ οιονδήποτε
τρόπον διάθεσις μεοιδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή παρεμ
φερών Οργανισμών συνκεντρώσεως αποταμιεύσεων δίοιασ
δήποτε μορφής επενδύσεις, υπό Εταιρειών ή άλλων Οργα
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νισμών εδρευόντων εν τη αλλοδαπή, εκτός εάν χορηγηθή
ειδική ποος τούτο άδειο υπό του Υπουργείου Εμπορίου
μετά συμακονον γνώμην της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο.
παραβάται υπόκεινται εις τας κυρώσεις του άρθρου 24 του
παρόντος.
Άρθρον 30.
1. Α. λεπτομέρεια! εφαρμογής του παρόντος Ν.Διατάγματος ορίζονται δια Βασιλικών Διαταγμάτων, εκδιδομενων
τη προτάσει του Υπουργού Συντονισμού.
2. Πάσα διάταξις ανπκειμένη εις το παρόν καταργείται,
από της ενάοξεως της ισχύος του.
Άρθρον 31.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσίευαεως
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν ΑΕΥ)ναις τη 12 Αύγουστού 1970
Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΝΙΚ ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ.
ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ,
ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ,
ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 17 Αύγουστού 1970
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΦΕΚ 236 AV4/9/76
ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 431
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί λει
τουργίας κα ελέγχου των Τραπεζών διατάξεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ώηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:
Άρθρον 1
1. Το μετοχικόν κεφώλαον Τραπεζών, άτινες ετέθη σαν
επσνειλημμένως υπό Επίτροπον ή Προσωρινόν Επίτροπον,
κατά τας διατάζεις του Α.Ν. 1665/1951 ή του Ν. 236/1975,

τελούσι δε νυν ή τεθώσιν εις το μέλλον δια τρίτην φοράν
υφ'οιονδήποτε των καθεστώτων τούτων, και των οποίων το
μετοχικόν κεφάλαιον πλέον του αποθεματικου των εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, είναι, κατά τον χρόνον
της τρίτης θέσεως αυτών υπό εν των προαναφεοθέντων
καθεστώτων, ολιγώτερον του ενός εβδομηκοστού του συ
νολικού ποσού των πόσης φύσεως παρ αυταίς καταθέσεων,
διπλασιάζεται, δυνάμει του παρόντος, ουδέ μιάς άλλης
διατυπώσεως ή πράξεως απαιτουμένης, εκδιδομενων προς
τούτο νέων μετοχών.
2. Ο Επίτροπος ή ο Προσωρινός Επίτροπος, δι'ανακοινώσεως αυτού δημοσιευόμενης εις το Δελτίον Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Γίεριωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ανακοινοί αμελλητί την κατά
την προηγουμένην παράγραφον έκδοσιν των μετοχών της
Τραπέζης, αι οποίοι θο παριστώνται δια τίτλων ομοιων προς
τους υφισταμένους, πλην της ημερομηνίας εκδοσεως η
οποία είναι η της δημοσίευσε ως της άνω ανακοινώσεως
και θα είναι εν συνόλω αριθμού ίσου προς τον αριθμόν των
υφισταμένων μετοχών και της αυτής προς αυτός ονομα
στικής αξίας.
3. Αι νέοι μέτοχοί κατά ποσοστόν εννέα δεκάτων της
αυξήσεως θα διατίθενται εις ημεδαπό νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου ως και εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον.
Τα εξ αυτών επιθυμούντο την απόκτησιν μετοχών εκ των
ανωτέρω 2999/1954 και εντός μηνός από της δημοσιεόσεως
της κατά την προηγουμένην παράγραφον ανακοινώσεως
του Επιτρόπου, δηλωσουν εγγράφως προς την Τράπεζαν
τούτο, αναφέροντα τον αριθμόν των ζητουμένων μετοχών
και προσφερόμενα εις την καταβολήν της αξίας των. Ο
ανακοινώσας την έκδοσιν Επίτροπος, εντός μηνός από της
λήξεως της προς δήλωσιν προθεσμίας, κατανέμει τας νέας
μετοχάς, περιορΐζων, αν είναι ανάγκη, κατά το αυτό πο
σοστόν τον αριθμόν των περιερχομένων εις έκαστον των
δικαιούχων μετοχών. Η σχετική απόφασίς του δημοσιεύεται
εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και
δις εις τρεις πρωινός και δύο απογευματινός εφημερίδας
της Πρωτευούσης καΤεκλογήν του, των δικαιούχων υπο
χρεουμένων όπως, εντός δέκα ημερών από της τελευταίας
των ως άνω δημοσιεύσεων, καταβάλουν ας την Τράπεζαν
την αξίαν των μετοχών.
4. Αι μέτοχοί των οποίων δεν ήθελε κσταβληθή η αξία
ως άνω, ως και α εκπροσωπούσα το 1/10 του νέου
κεφαλαίου, παρέχονται, κατά διαδικασίαν ορισθησομένην
υπό TOU ανακοινώσαντος την αύξησιν Επιτρόπου εν τη
αυτή ανακοινώσει, εις τους λοιπούς, πλην των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, μετόχους της Τραπέζης κατά
τον χρόνον της δημοσιεύσεων; της άνω ανακοινώσεως,
καταναλογίαν της συμμετοχής αυτών κατά την ημέραν
τούτην εις το Τμήμα του παλαιού κεφαλαίου, το οποίον
καλύπτεται υπό των λοιπών, πλην των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, μετόχων.
5 Τιμή των νέων μετοχών εινα ο μέσος όρος της εν
τω Χρημαπστηρίω τιμής των παλαιών μετοχών της Τραπέζης,
κατά τας προηγούμενος της δημοσιεύσεως εις την Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως δέης διωριοθη ο
ανακοίνων την έκδοσιν των νέων μετοχών Επίτροπος, δέκα
εργάσιμους ημέρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως αύτη
αναγράφεται εν τω Δελπω αυτού αποκλειόμένης πασης
περί τούτου άλλης αποδείξεως. Ως προς την διαφοράν
λόγω της υπέρ το άρτιον εκδόσεως ισχύει η διάταξις του
άρθρου 14 παραγρ. 3 του Β.Δ. 174/1963 'περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2190/1920'.
6.
Ο κατά Τανωτέρω δικαιούχος αποκτά την μετοχήν,
άμα τη καταβολή του συνόλου της κατά τανωτέρω αξίας,
ασκών εφεξής πόντο τα δικαιώματα εκ της μετοχής, ήπς
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παρέχει δικαίωμα επί των κερδών ολοκλήρου της χρήσεως
καθην εξεδόθη.
Αρθρον 2.
1. Μετά την πραγματοποιησιν της αυξήαεως δια της
αποκτήσεως πασών των νέων μέτοχων υπό νέων μετόχων,
ο υφιστάμενος Επίτροπος ή ο Προσωρινός Επίτροπος
συγκαλεί γενικήν συνέλευσιν των μετόχων της Τραπέζης,
τηρών κατά τα λοιπό τας διατυπώσεις του νόμου, με θέμα
ημερήσιος διατάξεως την εκλογήν του διοικητκού συμβου
λίου.
2. Τράπεζα, υπαχθείσα εις την ρύθμκχν των άρθρων 1
κα 2 παρ. 1 του παρόντος νόμου, υπάγεται και πάλιν
υπ'αυτήν εάν συντρέξουν εκ νέου αι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου.
Αρθρον 3.
Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται εις τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ως κα εις το Ταχυδρομικόν
Ταμιευτήριον να μεταβιβάζουν την κυριότητα μετοχών η
μεδαπών Τραπεζών ανηκουσών εις αυτά, ή δικαιώματα αυτών
προς απόκτησιν τοιούτων μετοχών ή να αναλαμβάνουν
υποχρεώσεις προς μεταβίβασιν τοιούτων περιουσιακών στοι
χείων, άνευ πρσηγουμένης ειδικής αδείας της Νομισματικής
Επιτροπής.
'Αρθρον 4.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς
του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρΉμών
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως κα εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Εν Αθήνας τη 2 Σεπτεμβρίου 1976

εταιοία με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
κινητών αξιών. Κινητές αξίες κατά την έννοια αυτού του
νόυου εινα α μετοχές, α ομολογίες, τα ουόλσγα,α τίτλοι
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαων, τα πιστοποιητικά καταθέσεων
του άοθοου 9 του αν. 148/1967 ( ΦΕΚ 173 Α'), τα έντοκα
γραμμάτια του δημοσίου και άλλα χρηματιστηριακά πράγματα.
Η εταιοια αυτή διέπετα από τις κείμενες διατάξεις για τις
ανώνυμες ;ταιοιες.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επενδύσεων χαρ
τοφυλακίου έχει ελάχιστο ύώος δραχμών πεντακοσίων ε
κατομμυρίων (δρχ. 500.000.CXX)), που καταβάλλονται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό
μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της επιτροπής κεβ>αλ£Β0γοοος. Σε περίπτωση αυξήσεως του κατωτατου ορίου του
μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυ
λακίου, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αναγκαίου ύψους
του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών επενδύσεων χαρ
τοφυλακίου που λειτουργούν, λαμβάνοντα υπόψη τα ίδια
κεφάλαια των εταιριών αυτών.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επενδύσεων χαρ
τοφυλακίου συγκροτείται από εισφορές μετρητών και κινητών
αξιών της παραγράφου 1, α οποίες πληρούν τις προϋπο
θέσεις του άρθρου 4, παρ.1 περιπτ. α' και β'. Επιτρέπεται
επίσης η εισφορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων, που
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας. Οι εισφο
ρές του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερ
βαίνουν το ένα δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών, καθώς
και των κινητών και ακινήτων πραγμάτων, που εισφέρονται
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυ
λακίου. γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4
του παρόντος.
Άρθρο 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

1. Για να εκ δοθεί άδεια σύστασης της εταιρίας επενδύσεων
χαρτοφυλακίου σύυφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας
για τις ανώνυμες εταιρίες, απαιτείται να έχει χορηγηθεί από
την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, άδεια λειτουργίας της εται
ρίας. 'Ομοια άδεια απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστά
μενης εταιρίας σε εταμχα επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
2. Για τη χορήγηση από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς
της άδειας λειτουργίας εκτιρώνται η οργάνωση, τα τεχνικό
κα οικονομικά μέσα της εταιρίας, η αξιοπιστία κα η πείρο
των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν κα η
καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής
διαχείοισης της εταοίος. Τα κριτήρια αυτα μπορούν να
εξειδικεύονται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
3. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της εταιριος
επετνδύσεων χαρτοφυλακίου, όπως κα για την αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου, απαπείτα απόφαση της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς.
Κάθε δημοσίευση κατά την έννοια του άρθρου· 7β του
κ.ν. 219CV1920, που αοοοά τροποποίηση του καταστατικού
εταιριος επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου γνωστοποιείται στην επιτροπή κεφαλαιαγο
ράς
4. Η εταιοια επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούτα να
αναγράφει κάτω από την εταιρική της επωνυμία τον αριθμό
της άδειας λειτουογίος.
5. Απαγορεύεται στην εταιοία επενδύσεων χαρτοφυλακίου
να εκδίδει ιδουπκούς τττλους.

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΓΓΣ1ΩΤΗΣ

Εθεωρήθη κα ετέθη η μεγάλη του Κράτους οφρσγίς.
Εν Αθήνας τη 3 Σεπτεμβρίου 1976
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου aporOcda κζφώλαο
και λοιπές δκττόξεις εκσυγχρονισμού κα εξυγκτνσεως της
κεφαλαιαγοράς

1. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εινα ανώνυμη

1. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου έχει την υπο-

