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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

21/530/19.11.2009 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

 

 

Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ 

ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. 

 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

1. Τελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3283/2004 «Αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ακνηβαία 

θεθάιαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄/210/2004). 

2. Τν άξζξν 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 

ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α΄/98/2005). 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Άπθπο 1 

Οπιζμοί και ζκοπόρ 

 

1. Όπνπ ζηελ απφθαζε απηή αλαθέξνληαη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ λννχληαη 

νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο: (α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ, ή (β) ζε ηξίην εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θξάηνο. 

2. Η απφθαζε απηή θαζνξίδεη ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζε νξγαληζκνχο 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα δηαζέζνπλ κεξίδηα ή κεηνρέο ηνπο ζηελ Διιάδα. 

 

 

Άπθπο 2 

Γιάθεζη ζηην Δλλάδα 

 

1. H δηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, 

επηηξέπεηαη κφλν ζε επαγγεικαηίεο πειάηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 3606/2007. 

2. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νθείιεη λα απαληήζεη ζηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ (ή ζηελ εηαηξεία δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) πνπ αηηείηαη άδεηα γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ 

ζηελ Διιάδα εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηήλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 
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Άπθπο 3 

Ανηιππόζωπορ ζηην Δλλάδα 

 

1. Γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

Διιάδα απαηηείηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ (ή ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) κε αληηπξφζσπν.  Ωο αληηπξφζσπνη δχλαληαη λα ελεξγνχλ 

κφλν ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ 

θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηελ Διιάδα ή είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα κε κνξθή 

ππνθαηαζηήκαηνο εθφζνλ ε θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Π.Δ.Υ.), νη αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

(Α.Δ.Γ.Α.Κ.) θαζψο θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ θαη έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγνχλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ν αληηπξφζσπνο είλαη Α.Δ.Γ.Α.Κ. ή Δ.Π.Δ.Υ. ή εηαηξεία 

δηαρείξηζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο-κέινπο 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ θαη έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα 

ζηελ Διιάδα, ν νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (ή ε εηαηξεία δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) ζπλάπηεη ζχκβαζε 

ζπλεξγαζίαο θαη κε πηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν ζα δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο απφ θαη πξνο ηνπο 

κεξηδηνχρνπο ή κεηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 

 

 

Άπθπο 4 

Απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

 

Η αίηεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθνχ επελδχζεσλ (ή ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) γηα ηελ παξνρή 

άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, , ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

(α) ηε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο ηνπ άιινπ θξάηνπο απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αξκφδηα απηή αξρή, 

(β) ηνλ θαλνληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ 

έγγξαθα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία κε θαηαζηαηηθή κνξθή, 

(γ) ην ελεκεξσηηθφ δειηίν (πιήξεο θαη απινπνηεκέλν, εθφζνλ πθίζηαληαη) ηνπ 

νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, 

(δ) ηελ ηειεπηαία ειεγκέλε απφ λφκηκνπο ειεγθηέο εηήζηα έθζεζε θαη ηελ ηειεπηαία 

εμακεληαία έθζεζε (εθφζνλ πθίζηαηαη), 

(ε) πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ 

ζηελ Διιάδα θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο απφ θαη πξνο 

ηνπο κεξηδηνχρνπο ή κεηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, 

(ζη) ηε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο κε ηνλ 

αληηπξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα (εθφζνλ, ν αληηπξφζσπνο είλαη Α.Δ.Γ.Α.Κ. ή Δ.Π.Δ.Υ. ή εηαηξεία δηαρείξηζεο 

πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο-κέινπο 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ θαη έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί 

ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα), 

(δ) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ηπρφλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζα απεπζχλνπλ 

ζην επελδπηηθφ θνηλφ. 
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Άπθπο 5 

Ππόζθεηοι Όποι και Πποϋποθέζειρ 

 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απαηηνχληαη 

επηπξνζζέησο ηα εμήο: 

(α) εμαηξνπκέλσλ ηπρφλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία, ε θχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ λα έρεη αλαηεζεί ζε 

ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε επνπηεία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε απηήλ πνπ 

πξνβιέπεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία, 

(β) ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ λα έρεη ζπλάςεη 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. 

2. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ζέηεη, θαηά πεξίπησζε, πξφζζεηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ζέκαηα φπσο, ελδεηθηηθά, ε επελδπηηθή πνιηηηθή, ε 

πνιηηηθή εμαγνξψλ θαη νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ελέρεη ε επέλδπζε ζε κεξίδηα ή κεηνρέο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 

 

 

Άπθπο 6 

Έναπξη διάθεζηρ και διαθήμιζηρ 

 

1. Ο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ δχλαηαη λα δηαζέηεη θαη δηαθεκίδεη ηα κεξίδηα 

ή ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ Διιάδα, κεηά ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ ηεο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

2. Ο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, κέζσ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, παξαδίδεη 

δσξεάλ ζε απηφλ πνπ επηζπκεί λα θαηαζηεί κεξηδηνχρνο ή κέηνρφο ηνπ, πξηλ απφ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ, ην απινπνηεκέλν ελεκεξσηηθφ δειηίν, 

εθφζνλ πθίζηαηαη, ή ελαιιαθηηθά, ην πιήξεο ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη εθφζνλ ν κεξηδηνχρνο ή 

κέηνρνο αηηεζεί, ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα θαη ηελ ηειεπηαία δεκνζηεπζείζα 

εηήζηα ή εμακεληαία έθζεζε. 

3. Δπηπξνζζέησο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

36 ηνπ λ. 3283/2004, φιεο νη δεκνζηεχζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη θάζε 

ελεκεξσηηθφ ή δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο άκεζα. 

4. Δθφζνλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαπηζηψζεη φηη απφ δεκνζηεχζεηο ή 

αλαθνηλψζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ππάξρεη θίλδπλνο παξαπιάλεζεο ή 

εζθαικέλεο πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, δεηά απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ λα πξνβεί, κε δηθά ηνπ έμνδα, ζε δηεπθξηληζηηθέο ή δηνξζσηηθέο δεκνζηεχζεηο. 

5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο απφθαζεο 

1/462/7.2.2008 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Καλνληζκφο 

ζπκπεξηθνξάο ΑΔΓΑΚ θαη ΑΔΔΦ» (ΦΔΚ Β΄/297/25.2.2008) εθαξκφδνληαη θαη σο πξνο ηε 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ) θαη ηε 

δηαθήκηζε ή αλαθνίλσζε απνδφζεσλ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 

6. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3283/2004 εθαξκφδεηαη θαη σο 

πξνο ηε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν, 

εθφζνλ απηά ππνινγίδνληαη ζε εκεξήζηα βάζε, δηαθνξεηηθά ζηηο εκεξνκελίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα. 
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Άπθπο 7 

Δςθύνη οπγανιζμού ζςλλογικών επενδύζεων και ανηιπποζώπος 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 2/462/7.2.2008 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Οξγάλσζε δηθηχνπ δηάζεζεο κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ» 

(ΦΔΚ Β΄/297/25.2.2008) εθαξκφδνληαη θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο 

κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο επζχλεο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ν 

αληηπξφζσπφο ηνπ ζηελ Διιάδα επζχλεηαη: 

(α) γηα ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ησλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ, 

(β) γηα ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη, 

(γ) γηα ηηο πξάμεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ή 

κεηνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη 

(δ) γηα ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο θαη ήζνπο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ θαη γηα ηελ 

επαξθή θαηάξηηζή ηνπο κε ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νπνίαο, εθνδηάδνπλ απηά κε πηζηνπνηεηηθφ ζπλεξγαζίαο θαη 

εθπαίδεπζεο πνπ επηδεηθλχεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο κεξηδηνχρνπο ή κεηφρνπο. 

 

Άπθπο 8 

Δνημέπωζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 

 

Ο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ππνβάιιεη, γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο, 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ηνπνζεηήζεηο Διιήλσλ επελδπηψλ ζε απηφλ, εληφο πέληε (5) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 

ζηελ παξνχζα Πίλαθα. 

 

Άπθπο 9 

Ανάκληζη ηηρ Άδειαρ Γιάθεζηρ 

 

Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί ηελ άδεηα δηάζεζεο κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ζηελ Διιάδα 

ελφο νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, εθφζνλ απηφο: 

(α) δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο δηάζεζεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε εληφο δψδεθα (12) κελψλ ή 

παξαηηεζεί ξεηά απφ απηήλ, ή 

(β) έιαβε ηελ άδεηα δηάζεζεο βάζεη ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

αληηθαλνληθφ ηξφπν, ή 

(γ) δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα δηάζεζεο, ή 

(δ) έρεη δηαπξάμεη ζνβαξέο ή/θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο 10 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

 

Οξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ή κεηνρέο ηνπο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 

ηνπ λ. 3283/2004, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο. 
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Άπθπο 11 

Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ην ηκήκα Ι ηεο απφθαζεο 

4/129/14.4.1998 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «α) Γηάζεζε 

κεξηδίσλ αιινδαπψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 49γ ηνπ Ν. 

1969/1991.  β) Δπζχλε αληηπξνζψπσλ ΟΣΔΚΑ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ» (ΦΔΚ Β΄/453). 

 

Άπθπο 12 

Έναπξη ιζσύορ 

 

1.   Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

3.  Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

   

     Η Γξακκαηέαο 

 

   

Ο Πξφεδξνο Ο Α΄ Αληηπξφεδξνο Ο Β΄ Αληηπξφεδξνο 

   

   

    Αλαζηάζηνο Θ.Γαβξηειίδεο Γ    Γεψξγηνο Π. Φαληδεληθνιάνπ        Ξελνθψλ Γ. Απισλίηεο 

   

   

 Τα κέιε  
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ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ (Ο..Δ.) 

(Ζμεπομηνία) 

α/α 
Ονομαζία Νόμιζμα 

Ο..Δ. 

ςνολικά ηοισεία Ο..Δ. Μεπίδια ή Μεηοσέρ πος έσοςν διαηεθεί ζηην Δλλάδα* 

Ο..Δ. 

Απιθμόρ Μεπιδίων ή 

Μεηοσών Δνεπγηηικό (ΔΤΡΩ) 

Απιθμόρ Μεπιδίων ή 

Μεηοσών Δνεπγηηικό (ΔΤΡΩ) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ΤΝΟΛΟ           

* Σα ζηοισεία αθοπούν ηα ζςνολικά διαηεθένηα μεπίδια ή μεηοσέρ (πωλήζειρ μείον εξαγοπέρ) και ηο ενεπγηηικό ηων Ο..Δ. καηά ηην ηελεςηαία επγάζιμη 

ημέπα έκαζηος ημεπολογιακού ηπιμήνος. 

 


