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                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

18/775/31.1.2017 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

______________________ 

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και 

εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013). 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 76 και την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 

4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες 

διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ 

ΕΚ, 2004/ 113/ΕK.Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 

(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α/250/20.12.2012), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 (1) του ν. 4416/2016 

“Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 

2014/91/ΕΕ/Λ257) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160). 

  

2. Τα Σχέδια Α και Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 302/17.11.2009) «Για 

τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά 

με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».  

 

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).  

 

4. Την υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση 

ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013). 
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Άρθρο 1 

 

Ι.  Στο άρθρο 2 της Απόφασης 17/633/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστίθεται παράγραφος ως εξής: 

 

«Στο ενημερωτικό δελτίο περιέχονται:  

α) είτε οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου 

περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που 

είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, 

περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, εφόσον αυτή 

υπάρχει, είτε  

β) περίληψη της πολιτικής αποδοχών και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της 

επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ 

άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και 

παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση 

των αποδοχών και παροχών, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής 

αποδοχών, εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου (με 

παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο) και ότι μπορεί να διατεθεί, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο σε έντυπη μορφή.» 

 

ΙΙ. Στο άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστίθεται παράγραφος ως εξής: 

 

«Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα εξής:  

α) το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομικό έτος, με διάκριση 

μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η εταιρεία 

διαχείρισης και η εταιρεία επενδύσεων στο προσωπικό της, καθώς και τον 

αριθμό των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο ποσό που 

καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένης της 

αμοιβής απόδοσης·,  

β) το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή 

άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α 

παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014.·  

γ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και 

παροχές·  
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δ) τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14β 

παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) της Οδηγίας 91/2014, περιλαμβανομένων 

των τυχόν παρατυπιών που έχουν σημειωθεί·  

ε) τις ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών.». 

 

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος  

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). 

 

 

Η Γραμματέας   

   

Αλεξάνδρα Νινάσιου   

   

Ο Πρόεδρος  

 

 Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

   

Χαράλαμπος Γκότσης  Ξενοφών Αυλωνίτης 

   

 Τα μέλη 

 

 

   

Δημήτριος Αυγητίδης Πέτρος Ζενέλης Σωκράτης Λαζαρίδης 


