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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β’) 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 1 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» καλούµενο εφεξής 

Αµοιβαίο Κεφάλαιο συγκροτήθηκε (ηµεροµηνία σύστασης 29.12.2006) µε αρχικό 

ενεργητικό ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000), τιµή µεριδίου 

δέκα Ευρώ (10) και αρχική ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».   

2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει αόριστη διάρκεια, αρχόµενη από τη δηµοσίευση στο 

ΦΕΚ της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4099/12 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως κάθε φορά ισχύει 

(εφεξής «Νόµος») και τον παρόντα Κανονισµό. 

3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές 

αξίες, µέσα χρηµαταγοράς και µετρητά και της οποίας τα επί µέρους στοιχεία 

ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός µεριδιούχους. Το αµοιβαίο 

κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο και οι µεριδιούχοι του εκπροσωπούνται 

δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείρισή του και 

τα δικαιώµατα τους επί του ενεργητικού του, από την ΑE∆ΑΚ. Η τελευταία 

διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο συµµορφούµενη µε τις διατάξεις του  Νόµου, 

ενεργώντας κατά την άσκηση των καθηκόντων της σύµφωνα µε την αρχή της 

δίκαιης µεταχείρισης των µεριδιούχων. 

4. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή 

παραλείψεις της ΑΕ∆ΑΚ ή του Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους.   

 
Άρθρο 2 – ΑΕ∆ΑΚ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
  
1. Η διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται από την ανώνυµη εταιρία µε 

την επωνυµία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», η οποία θα ονοµάζεται στη 

συνέχεια «Α.Ε.∆.Α.Κ.», µε έδρα την Αθήνα, η οποία συστάθηκε νόµιµα, έχει 

αριθµό µητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 6314201000 (πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 58646/06/Β/05/3) και 
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ολοσχερώς καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο τριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (3.500.000).   

2. Η ΑΕ∆ΑΚ δύναται να διαθέτει µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου απευθείας 

ή/και µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, εταιριών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιριών, 

εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύµων εταιριών 

επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆), δυνάµει σχετικών συµβάσεων.  

3. Η ΑΕ∆ΑΚ δύναται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, 

µόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του  άρθρου 21 του Νόµου.   

4. Καθήκοντα Θεµατοφύλακα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η ανώνυµη 

τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει 

στην Αθήνα (Αµερικής 4). Ο Θεµατοφύλακας έχει τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα 

και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 36 – 38 του Νόµου.  

5. Ο Θεµατοφύλακας δύναται να παραιτηθεί από την άσκηση των καθηκόντων του, 

κατόπιν προηγούµενης ειδοποίησης της ΑΕ∆ΑΚ τρεις (3) τουλάχιστον µήνες 

νωρίτερα και έγκρισης του νέου θεµατοφύλακα από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ή να αντικατασταθεί, κατόπιν αιτήµατος της ΑΕ∆ΑΚ και 

έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ. 4 του Νόµου. Ο παραιτηθείς ή αντικατασταθείς Θεµατοφύλακας 

εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι την πλήρη ανάληψη των 

καθηκόντων αυτών από το νέο θεµατοφύλακα, στον οποίο παραδίδει τα στοιχεία 

του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. 

Η παραίτηση ή αντικατάσταση του Θεµατοφύλακα και η ανάληψη των 

καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα κοινοποιείται άµεσα από την ΑΕ∆ΑΚ προς 

τους µεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µέσω σταθερού µέσου και µε 

ανάρτηση σχετικής ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.    

6. Η ΑΕ∆ΑΚ και ο Θεµατοφύλακας ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο µεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συµφέρον 

των µεριδιούχων. Ο Θεµατοφύλακας ευθύνεται για την ταµειακή παρακολούθηση 

και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΑΕ∆ΑΚ, και η ΑΕ∆ΑΚ υποχρεούται να 

παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεµατοφύλακα των οδηγιών της. Ο 

Θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι της ΑΕ∆ΑΚ και των µεριδιούχων του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου για κάθε ζηµία που υφίστανται από την υπαίτια µη 

εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 
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7. Με τις προϋποθέσεις των άρθρων 22 και 36 παρ. 3 του Νόµου, η ΑΕ∆ΑΚ και ο 

Θεµατοφύλακας αντίστοιχα δύνανται να αναθέτουν τµήµα των 

δραστηριοτήτων/λειτουργιών τους σε τρίτα πρόσωπα. Ιδίως, ο Θεµατοφύλακας 

δύναται να αναθέτει τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους των στοιχείων του 

ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα. 

 
Άρθρο 3 – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ, ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ, 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΥ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥ 
 
1. Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των 

υψηλότερων δυνατών υπεραξιών από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών µε 

συνδυασµό της αξιοποίησης των διακυµάνσεων της Ελληνικής Χρηµατιστηριακής 

αγοράς µε τον ελάχιστο δυνατό επενδυτικό κίνδυνο. Η ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου επιτυγχάνεται κυρίως µε την κατανοµή του ενεργητικού σε ένα ευρύ 

φάσµα µετοχών. 

2. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής 

επενδυτική πολιτική: επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε 

µετοχές του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. ∆ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 

µπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, τίτλους σταθερού 

εισοδήµατος, τραπεζικές καταθέσεις και µερίδια ή µετοχές Οργανισµών 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και να κατέχει 

ρευστά διαθέσιµα. 

3. Η ΑΕ∆ΑΚ ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο τρόπος  

επιλογής ιδίως των µετοχικών αξιών είναι αποτέλεσµα των παραµέτρων που 

προκύπτουν από τις αναλύσεις των µακροοικονοµικών µεγεθών της Ελληνικής 

οικονοµίας, των επιµέρους οικονοµικών κλάδων και των οικονοµικών µεγεθών 

των εταιρειών, της τεχνικής ανάλυσης, στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης της 

διακύµανσης των τιµών των µετοχών και της εφαρµογής διαχειριστικών µοντέλων 

αριστοποίησης σχέσης κινδύνου-απόδοσης, που έχει αναπτύξει η εταιρεία 

σύµφωνα µε τη σύγχρονη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Επιπρόσθετα, κατά 

την ενάσκηση της διαχείρισης, γίνεται χρήση παραγώγων κυρίως για 

αντισταθµιστικούς σκοπούς, αλλά και κερδοσκοπικούς, όταν κρίνεται σκόπιµο 

στα πλαίσια της βέλτιστης σχέσης κινδύνου-απόδοσης.  
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4. Επιτρεπόµενες είναι για το Αµοιβαίο Κεφάλαιο οι επενδύσεις σε εισηγµένες προς 

διαπραγµάτευση σε εποπτευόµενη αγορά κράτους µέλους ή σε αναγνωρισµένη 

αγορά τρίτου κράτους κινητές αξίες και εισηγµένα µέσα χρηµαταγοράς, σε 

νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, εφόσον αυτές πρόκειται να εισαχθούν σε αγορά το 

αργότερο εντός έτους από την έκδοσή τους, σε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 

καταθέσεις και µη διαπραγµατεύσιµα σε εποπτευόµενη αγορά µέσα 

χρηµαταγοράς µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 παρ. 1 (η), σε παράγωγα 

προϊόντα µε τις προϋποθέσεις του αρθρ. 59 παρ.  1 (ζ) και σε µερίδια/µετοχές 

ΟΣΕΚΑ ή άλλων ισοδύναµων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων κατά την 

έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόµου. Περαιτέρω, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 

δύναται να επενδύει µέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές 

αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς, πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων.  

5. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν δύναται να αποκτά, εκτός από τις ρητά οριζόµενες 

στο άρθρο 61 παρ. 4 και 7 του Νόµου περιπτώσεις, κινητές αξίες ή/και µέσα 

χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη σε ποσοστό που να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 

(10%) του καθαρού ενεργητικού του. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι σαράντα 

τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές 

αξίες ή/και µέσα χρηµαταγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει 

επενδύσει ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού 

ενεργητικού του. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για καταθέσεις και πράξεις 

εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. Επί καταθέσεων στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, 

το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό 

(20%) του καθαρού ενεργητικού του, ενώ επί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, 

η έκθεση κινδύνου µε µεν αντισυµβαλλόµενο το ίδιο πιστωτικό ίδρυµα δεν 

δύναται να ξεπερνά το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του, ενώ 

µε αντισυµβαλλόµενο µη πιστωτικό ίδρυµα το πέντε τοις εκατό (5%). Επί 

µεριδίων ΟΣΕΚΑ, η επένδυση δεν δύναται συνολικά να υπερβαίνει το δέκα τοις 

εκατό (10%) του συνολικού ενεργητικού του. Επίσης, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν 

επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του 

καθαρού ενεργητικού του σε: α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα 

χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό, β) καταθέσεις στον 

οργανισµό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών 

παραγώγων µε αντισυµβαλλόµενο τον οργανισµό αυτό. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο 

δεν επιτρέπεται, εκτός ρητά αναφεροµένων στο άρθρο 64 του Νόµου εξαιρέσεων, 
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να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) των µε ψήφο ή χωρίς 

δικαίωµα ψήφου τίτλων του ιδίου εκδότη και το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

του συνόλου των µεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισµού συλλογικών 

επενδύσεων του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόµου. Επίσης, η ΑΕ∆ΑΚ, για το 

σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά παραπάνω από 

το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης µε δικαίωµα ή χωρίς 

δικαίωµα ψήφου κατηγορίας τίτλων του ιδίου εκδότη.  

6. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται υψηλός, καθώς το 

χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να 

παρουσιάσουν σηµαντικές διακυµάνσεις.  

7. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε θεσµικούς επενδυτές, µε 

µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν την 

επένδυσή τους µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του Ελληνικού 

Χρηµατιστηρίου. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντίθεται, κυρίως, 

από αξίες οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν επιλέξιµες επενδύσεις από 

ασφαλιστικά ταµεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Άρθρο 4 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

1. Το καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων του, η 

καθαρή τιµή του µεριδίου του, η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς του 

υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

ΑΕ∆ΑΚ στο διαδίκτυο. 

2. α) Για τον προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου αφαιρούνται οι αµοιβές και οι προµήθειες της ΑΕ∆ΑΚ, του 

Θεµατοφύλακα και των µελών των οργανωµένων αγορών, τα έξοδα των 

υποχρεωτικών βάσει τον ν. 4099/12 δηµοσιεύσεων, τα έξοδα του άρθρου 6 του 

παρόντος Κανονισµού, καθώς και τα κέρδη που διανέµονται στους µεριδιούχους 

κατά την αποτίµηση της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

β) Για τον προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου, διαιρείται το σύνολο 

της αξίας του καθαρού ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων του. Η τιµή 

διάθεσης και η τιµή εξαγοράς του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιµής του 

µεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προµήθειας διάθεσης ή εξαγοράς. 
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3. Η ΑΕ∆ΑΚ αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

σύµφωνα µε λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται µε απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς.  

 
Άρθρο 5 – ΜΕΡΙ∆ΙΑ – ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ 
 
1. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας µερίδια. Ο 

αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων αυξάνεται µε την έκδοση και διάθεση 

νέων µεριδίων και µειώνεται µε την εξαγορά µεριδίων. 

2. Η συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται µε την καταχώρηση των 

αντίστοιχων µεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους 

σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται και παρακολουθείται από την  

ΑΕ∆ΑΚ. Η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου µπορεί να ανατεθεί από 

την Α.Ε.∆.Α.Κ. σε τρίτο, µε την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 22 του 

Νόµου, όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Σε περίπτωση συµµετοχής στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο περισσοτέρων προσώπων, ως 

συνδικαιούχων µεριδίων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 5638/32 για τον κοινό 

λογαριασµό. Τα µερίδια µεταβιβάζονται εν ζωή µόνο µεταξύ συζύγων και 

συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθµού, µπορούν δε να ενεχυρασθούν σύµφωνα 

µε τα άρθρα 3 παρ. 1-2 α.ν. 1818/51 και 1244 επ. ΑΚ. Η σύσταση ενεχύρου επί 

µεριδίου προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό 

αρχείο της παραγράφου 2 που τηρεί η ΑΕ∆ΑΚ. Η ικανοποίηση του δικαιώµατος 

του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται µε αίτησή του προς την Α.Ε.∆.Α.Κ. για 

εξαγορά των µεριδίων, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951, όπως ισχύει, και των άρθρων 1244 επ. του 

Αστικού Κώδικα.  

4. Για τη συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο και την απόκτηση µεριδίων 

απαιτούνται τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 παρ. 1 ή 2 και 82 παρ. 1 του Νόµου, 

ιδίως η χορήγηση του εντύπου ‘Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» από 

την ΑΕ∆ΑΚ ή άλλο νοµικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό της και η εκ 

µέρους του υποψήφιου µεριδιούχου υποβολή σχετικής αίτησης και ολοσχερής 

καταβολή του αντιτίµου της συµµετοχής. Κατά τη διάθεση των µεριδίων 

απαγορεύεται, η σε βάρος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, χορήγηση πίστωσης από 

την ΑΕ∆ΑΚ ή το Θεµατοφύλακα. 
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5. Η τιµή διάθεσης των µεριδίων προσδιορίζεται µε βάση την αξία του µεριδίου την 

ηµέρα υποβολής της αίτησης συµµετοχής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα 

άρθρα 11 του Νόµου και 4 του παρόντος Κανονισµού. Η αποδοχή αιτήσεων 

συµµετοχής αποφασίζεται από την ΑΕ∆ΑΚ σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 7 

του Νόµου. Η ΑΕ∆ΑΚ µπορεί να αναστέλλει κατά την κρίση της τη διάθεση 

µεριδίων.  

6. Η ΑΕ∆ΑΚ υποχρεούται να εξαγοράζει µετά από αίτηση των µεριδιούχων,  

µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του 

Νόµου. Σε περίπτωση που ο µεριδιούχος επιθυµεί µερική εξαγορά, θα πρέπει να 

προσδιορίζει τον ακριβή αριθµό µεριδίων που επιθυµεί να εξαγορασθούν. Το 

προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται σε µετρητά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόµου, η δε τιµή εξαγοράς είναι εκείνη 

της ηµεροµηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης. Η καταβολή του προϊόντος 

εξαγοράς διενεργείται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την υποβολή 

της αίτησης εξαγοράς. Αναστολή της εξαγοράς µεριδίων είναι δυνατή σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον επιβάλλεται από τις περιστάσεις και το 

συµφέρον των µεριδιούχων, κατόπιν αίτησης της ΑΕ∆ΑΚ και σχετικής άδειας της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 

άρθρο 8 παρ. 4 και 5, αντίστοιχα, του Νόµου. 

 
Άρθρο 6 – ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
 
1. Τους µεριδιούχους βαρύνουν απευθείας οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς 

µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, που ορίζονται έως 2% για τη διάθεση και 

έως 2% για την εξαγοράς και υπολογίζονται µε βάση την αξία των µεριδίων που 

αποκτώνται ή εξαγοράζονται και εισπράττονται κατά τη στιγµή της διενέργειας 

της αντίστοιχης πράξης. 

2. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου βαρύνουν οι ακόλουθες προµήθειες, οι 

οποίες υπολογίζονται επί του µέσου όρου ηµερησίων αποτιµήσεων της καθαρής 

αξίας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και εισπράττονται στο τέλος κάθε µήνα:  

α) Προµήθεια ∆ιαχείρισης ύψους έως 1,25% ετησίως 

β) Προµήθεια Θεµατοφυλακής έως 0,30% ετησίως.  

3. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου βαρύνουν και τα κατωτέρω έξοδα ή/και 

δαπάνες, που περιλαµβάνονται περιοριστικά στον παρακάτω κατάλογο: 
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α)  Έξοδα ελέγχου της διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές. 

β)  Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό 

του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

γ)  Έξοδα των προβλεπόµενων από το Νόµο δηµοσιεύσεων που  

πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Με εξαίρεση τις 

υποχρεωτικές από τον Νόµο δηµοσιεύσεις, κάθε άλλη δηµοσίευση σχετικά µε το 

Αµοιβαίο Κεφάλαιο γίνεται µε έξοδα της ΑΕ∆ΑΚ. 

δ)  Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση 

των µεριδιούχων. 

ε)  Πάσης φύσεως φόροι που αφορούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, εισφορές στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συναφείς επιβαρύνσεις.  

 
Άρθρο 7 - ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 
 

1. Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και µερίσµατα δύνανται να 

επανεπενδύονται ή να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού 

προηγουµένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που 

καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού.  

2. Η  ΑΕ∆ΑΚ δύναται να επανεπενδύει ή να διανέµει, κατά την κρίση της, στους 

µεριδιούχους τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µετά την αφαίρεση τυχόν συντελεσθεισών µέχρι το τέλος 

της χρήσης κεφαλαιακών ζηµιών. 

3. Εφόσον η ΑΕ∆ΑΚ αποφασίζει τη διανοµή των κερδών, αυτή θα γίνεται µέσα σε 

τρεις (3) µήνες από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου, η οποία έχει τη 

διάρκεια δώδεκα µηνών, και θα προηγείται ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην 

ιστοσελίδα της ΑΕ∆ΑΚ στο διαδίκτυο. Η διανοµή γίνεται σε όλους όσοι ήταν 

κάτοχοι µεριδίων κατά την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής χρήσης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας προέκυψαν τα κέρδη . 

4. Οι µεριδιούχοι µπορούν να ζητήσουν την επανεπένδυση των κερδών τους στο 

Αµοιβαίο Κεφάλαιο χωρίς προµήθεια. 

5. Κατά την καταβολή των κερδών, παρακρατούνται οι αναλογούντες φόροι, 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής των κερδών. 
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Άρθρο 8 - ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΩΝ 
 
1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο λύεται εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους 

αναφερόµενους στο άρθρο 9 παρ. 1 του Νόµου λόγος.   

2. Σε περίπτωση λύσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το καθαρό ενεργητικό του 

διανέµεται από το Θεµατοφύλακα, κατ’ εντολή της ΑΕ∆ΑΚ. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας διανοµής του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, συντάσσεται 

ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από την ΑΕ∆ΑΚ, το Θεµατοφύλακα και τον 

ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η έκθεση κοινοποιείται 

χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της ΑΕ∆ΑΚ στο διαδίκτυο και τίθεται στη διάθεση των µεριδιούχων του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου στα σηµεία που διατίθενται τα µερίδια του. 

3. Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των 

µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από την 

ΑΕ∆ΑΚ τη σύγκληση συνελεύσεως των µεριδιούχων για οποιοδήποτε θέµα 

συνδέεται, άµεσα ή έµµεσα, µε τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η 

ΑΕ∆ΑΚ υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της 

αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. 

4. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση µε την 

αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόµενα εδάφια, µειωθεί κατά 

πέντε δέκατα (5/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτήσει από την 

ΑΕ∆ΑΚ τη σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων του µε θέµα τη λύση του. Η 

αξία αναφοράς ανάγεται στην πρώτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και 

υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού 

του Αµοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριµήνων. Με 

τη συµπλήρωση εκάστου νέου τριµήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίµηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω 

υπολογισµό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριµήνου. 

Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σύγκληση συνέλευσης των 

µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων 

του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το 

δικαίωµα εξαγοράς των µεριδίων του δεν δύναται πλέον να ασκηθεί, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση, η αναστολή της εξαγοράς των µεριδίων ανακαλείται.   
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Άρθρο  9 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο Κανονισµός τροποποιείται από κοινού από την ΑΕ∆ΑΚ και το Θεµατοφύλακα, 

µε έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ανακοίνωση σχετικά µε την 

τροποποίηση του Κανονισµού αναρτάται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα της 

ΑΕ∆ΑΚ στο διαδίκτυο, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Η τροποποίηση του Κανονισµού ισχύει έναντι των µεριδιούχων 

του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τη γνωστοποίηση σε αυτούς σχετικής 

ανακοίνωσης που διενεργείται χωρίς καθυστέρηση και µε σταθερό µέσο.  

2. Οι µεριδιούχοι έχουν το δικαίωµα, εντός τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση σ' 

αυτούς της τροποποίησης του Κανονισµού, να ζητήσουν την εξαγορά των 

µεριδίων τους, σύµφωνα µε τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν τροποποιηθεί ο 

Κανονισµός. 

 
Η Α.Ε.∆.Α.Κ.           Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 

 
 
 
 


