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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  
(ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

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

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)», καλούµενο 

εφεξής Αµοιβαίο Κεφάλαιο, συγκροτήθηκε (ηµεροµηνία σύστασης 27.09.2011) 

µε αρχικό ενεργητικό ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000) και 

τιµή µεριδίου δέκα Ευρώ (10).   

2. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει αόριστη διάρκεια και διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 3283/04 (ΦΕΚ Α’ 210), 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 δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού του, από την Α.E.∆.Α.Κ.. Η τελευταία 

διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τις διατάξεις του αρθρ. 4, 20 έως 29 και 

33 του Νόµου και ευθύνεται έναντι των µεριδιούχων σχετικά µε τη διαχείριση του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αρθρ. 9 και 7 παρ. 4 του 

Νόµου. 

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

παραλείψεις της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή του Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους.   

 
Άρθρο 2 – Α.Ε.∆.Α.Κ. - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 

 
1. Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», η οποία 

θα ονοµάζεται στη συνέχεια «Α.Ε.∆.Α.Κ.», νόµιµα συσταθείσα, µε έδρα την 

Αθήνα, µε αριθµό Μητρώου 58646/06/Β/05/3 και µε ολοσχερώς καταβεβληµένο 

µετοχικό κεφάλαιο δύο εκατοµµυρίων ευρώ (€ 2.000.000), έχει αναλάβει τη 

διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την έννοια του αρθρ. 4 του Νόµου. 
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2. Η ΑΕ∆ΑΚ µπορεί να συνάπτει µε τρίτους συµφωνίες αντιπροσώπευσης για τη 

διάθεση µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως αντιπρόσωποι δύνανται να 

ενεργούν µόνο τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ΑΕ∆ΑΚ, οι ασφαλιστικές εταιρείες και 

οι ΑΕΠΕΥ.  

3. Καθήκοντα Θεµατοφύλακα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η ανώνυµη 

τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που εδρεύει στην 

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

τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 20 έως 29 και 33 του Νόµου.  

4. Η ΑΕ∆ΑΚ και ο Θεµατοφύλακας οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των 

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

συµφέρον των µεριδιούχων. Ο Θεµατοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις 

εντολές της ΑΕ∆ΑΚ, εκτός εάν είναι αντίθετες προς το νόµο ή τον κανονισµό του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου και η ΑΕ∆ΑΚ υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή 

εκτέλεση από το Θεµατοφύλακα των εντολών της. Η ΑΕ∆ΑΚ και ο 

Θεµατοφύλακας ευθύνονται έναντι των µεριδιούχων για κάθε αµέλεια κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

5. Με τις προϋποθέσεις των αρθρ. 7 και 8 παρ. 3 και 4 του Νόµου, η ΑΕ∆ΑΚ και ο 

Θεµατοφύλακας αντίστοιχα δύνανται να αναθέτουν τµήµα των δραστηριοτήτων 

τους ή να παραιτούνται από αυτές. Ιδίως, ο Θεµατοφύλακας δύναται να αναθέτει 

τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε 

τρίτα πρόσωπα. 

 
 
Άρθρο 3 – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ, ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΥ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥ 
 

1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι Αµοιβαίο Κεφάλαιο Χρηµαταγοράς και, 

ειδικότερα, Αµοιβαίο Κεφάλαιο ∆ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ∆ιαθεσίµων.  

Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η διατήρηση της αξίας του 

αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων µε τις αποδόσεις 

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

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

χρηµαταγοράς και καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα.   

 

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

επιλογής ιδίως των µέσων της χρηµαταγοράς είναι αποτέλεσµα των παραµέτρων 

που προκύπτουν από τις αναλύσεις των µακροοικονοµικών µεγεθών της 

ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και της εφαρµογής διαχειριστικών 

µοντέλων αριστοποίησης σχέσης κινδύνου-απόδοσης, που έχει αναπτύξει η 

ΑΕ∆ΑΚ σύµφωνα µε τη σύγχρονη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  

 

4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µέσα χρηµαταγοράς υψηλής ποιότητας, µε 

βάση τον χαρακτηρισµό τους από την ΑΕ∆ΑΚ. Για το χαρακτηρισµό µέσων 

χρηµαταγοράς ως υψηλής ποιότητας, η ΑΕ∆ΑΚ λαµβάνει υπόψη τουλάχιστον: 

α) την πιστοληπτική διαβάθµιση του µέσου χρηµαταγοράς, 
β) τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στην 
οποία ανήκει το µέσο χρηµαταγοράς, 
γ) τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου που 
εµπεριέχει η συναλλαγή, αναφορικά µε τα σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα, 
δ) το βαθµό ρευστότητας.  
 

    5. Σε περίπτωση που το µέσο χρηµαταγοράς δεν έχει αξιολογηθεί όσον αφορά την 

πιστοληπτική του διαβάθµιση βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα, θεωρείται υψηλής 

ποιότητας, εφόσον είναι αντίστοιχης ποιότητας µε αυτή που προβλέπει η 

εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της ΑΕ∆ΑΚ, η οποία παρακολουθεί διαρκώς 

την πιστοληπτική διαβάθµιση των µέσων χρηµαταγοράς στα οποία επενδύει. Αν 

ο βαθµός αξιολόγησης του µέσου χρηµαταγοράς δεν πληροί, µετά την απόκτησή 

του, τις παραπάνω προϋποθέσεις, η ΑΕ∆ΑΚ λαµβάνει διορθωτικά µέτρα, 

λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα των µεριδιούχων.  

 

   6. Ως σταθµισµένη µέση ληκτότητα νοείται η µέση ληκτότητα του συνόλου των 

υποκείµενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σταθµισµένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς, 

ενώ ως σταθµισµένη µέση διάρκεια ζωής νοείται η µέση υπολειπόµενη διάρκεια 

ζωής του συνόλου των υποκείµενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το 

ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σταθµισµένων κατά το ποσοστό 
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επένδυσης σε αυτούς. Για τον υπολογισµό της σταθµισµένης µέσης ληκτότητας 

και της σταθµισµένης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου, λαµβάνεται υπόψη η επίπτωση των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών 

µέσων, των καταθέσεων και των τεχνικών αποτελεσµατικής διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου. 

        

      7. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει και σε:  

(α) χρεωστικούς τίτλους µε υπολειπόµενη διάρκεια ζωής µέχρι την ηµεροµηνία 

εξόφλησης κάθε τίτλου έως και τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ηµέρες, 

(β) άλλα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης βραχυπρόθεσµων διαθεσίµων και ΟΣΕΚΑ 

διαχείρισης βραχυπρόθεσµων διαθεσίµων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές 

διατάξεις των κατευθυντήριων γραµµών της CESR (ΕΣΜΑ).  

      

     Ως υπολειπόµενη διάρκεια ζωής νοείται το εναποµείναν χρονικό διάστηµα µέχρι 

την πλήρη εξόφληση (λήξη) του κάθε τίτλου. Στην περίπτωση που το Αµοιβαίο 

Κεφάλαιο περιλαµβάνει στο χαρτοφυλάκιό του ανακλήσιµους χρεωστικούς 

τίτλους (callable bonds), για τους οποίους ο εκδότης διατηρεί το δικαίωµα 

εξόφλησης πριν την ηµεροµηνία λήξης τους, για τον υπολογισµό της 

σταθµισµένης µέσης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου, ως υπολειπόµενη 

διάρκεια ζωής των εν λόγω τίτλων νοείται αυτή µέχρι την προβλεπόµενη 

ηµεροµηνία εξόφλησής τους.  

 

     Το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθµισµένη µέση ληκτότητα 

έως εξήντα (60) ηµέρες και σταθµισµένη µέση διάρκεια ζωής έως εκατόν είκοσι 

(120) ηµέρες.   

 

    8. Πέραν των αναφερόµενων στις παραγράφους 2 και 7 του παρόντος άρθρου, 

επιτρεπόµενες επενδύσεις για το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι και οι ακόλουθες :  

α) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που συµφωνούν µε την επενδυτική 
στρατηγική του, 
β) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενη αξία συνάλλαγµα µόνο για 
λόγους αντιστάθµισης, 
γ) χρεωστικοί τίτλοι εκφρασµένοι σε νόµισµα διαφορετικό από το ευρώ που 
συνιστά το νόµισµα βάσης του (non-base currency securities), υπό την 
προϋπόθεση ότι η έκθεση στο συνάλλαγµα είναι πλήρως αντισταθµισµένη, 
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Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άµεσα ή έµµεσα, σε µετοχές 

ή εµπορεύµατα ούτε σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενες αξίες 

µετοχές ή εµπορεύµατα.  

 

      9. Στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

περιλαµβάνονται σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ενσωµατώνουν δικαίωµα 

προαίρεσης πώλησης (put option), για τον υπολογισµό της σταθµισµένης 

διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου, χρησιµοποιείται η ηµεροµηνία εξάσκησης 

του δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι ανά πάσα στιγµή: 

α) η Α.Ε.∆.Α.Κ. να µπορεί ελεύθερα να ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης 
πώλησης κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία εξάσκησής του, 
β) η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης πώλησης παραµένει 
κοντά στο επίπεδο της προσδοκώµενης αξίας του χρηµατοπιστωτικού µέσου 
κατά την επόµενη ηµεροµηνία εξάσκησης του δικαιώµατος και 
γ) βάσει της επενδυτικής στρατηγικής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 
προκύπτει η πιθανότητα το δικαίωµα προαίρεσης πώλησης να εξασκηθεί κατά 
την ηµεροµηνία εξάσκησης.  
 

 10. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν δύναται να αποκτά χρεωστικούς τίτλους 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 

χρεωστικούς τίτλους 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 σε κίνδυνο µε µεν αντισυµβαλλόµενο το ίδιο πιστωτικό 

ίδρυµα δεν δύναται να ξεπερνά το 10% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ µε 

αντισυµβαλλόµενο µη πιστωτικό ίδρυµα το 5%. Επί µεριδίων ΟΣΕΚΑ, η επένδυση 

δεν δύναται συνολικά να υπερβαίνει το 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 

χρεωστικούς τίτλους ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο 

οργανισµό, β) καταθέσεις στον οργανισµό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις 

εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που διενεργήθηκαν 
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µε τον οργανισµό αυτό. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται, εκτός ρητά 

αναφεροµένων στο άρθρο 26 του Νόµου εξαιρέσεων, να αποκτά ποσοστό 

µεγαλύτερο του 10% των µε ψήφο ή χωρίς δικαίωµα ψήφου τίτλων του ιδίου 

εκδότη και το 25% του συνόλου των µεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ. Επίσης, η ΑΕ∆ΑΚ, 

για το σύνολο των κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά 

παραπάνω από 10% του συνόλου της αντίστοιχης µε δικαίωµα ή χωρίς δικαίωµα 

ψήφου κατηγορίας τίτλων του ιδίου εκδότη. 

 

11. Κατ’ εξαίρεση των οριζόµενων στην παράγραφο 10: α) Επιτρέπεται η 

τοποθέτηση µέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού 

του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε χρεωστικούς τίτλους ή µέσα χρηµαταγοράς του 

ίδιου εκδότη, όταν αυτά έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτα κράτη τα οποία ανταποκρίνονται στις 

προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. στ) ν. 3283/04, ή από δηµόσιο διεθνή 

οργανισµό στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  β) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει το 

σύνολο του ενεργητικού του σε µέσα χρηµαταγοράς που εκδίδονται από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο ή είναι εγγυηµένα από αυτό, εφόσον αυτά τα στοιχεία 

ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν 

στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού 

ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

12. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται χαµηλός καθώς το 

µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου του επενδύεται σε µέσα χρηµαταγοράς που 

δεν υπόκεινται σε σηµαντικές διακυµάνσεις.  

 

13. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν συντηρητικές 

τοποθετήσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά . 

 

 

 

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 
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υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο Τύπο της 

µεθεπόµενης ηµέρας, µε µέριµνα της Α.Ε.∆.Α.Κ.. 

2. α) Ο προσδιορισµός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου 

Κεφαλαίου γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον 

προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

αφαιρούνται οι αµοιβές, οι προµήθειες και 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 της Α.Ε.∆.Α.Κ.. 

3. Η ΑΕ∆ΑΚ αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 

σύµφωνα µε λογιστικούς κανόνες, όπως διαµορφώνονται από την Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στο πλαίσιο των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων µετά από εισήγηση 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 7 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 



 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
 

8 

 

µεριδίου προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό 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 αρθρ. 15 παρ. 1 ή 2 και 30 παρ. 2 του Νόµου, 

ιδίως η υποβολή σχετικής αίτησης και ολοσχερής καταβολή του αντιτίµου της 

συµµετοχής, καθώς και αποδοχή του παρόντος Κανονισµού. Κατά τη διάθεση των 

µεριδίων απαγορεύεται, η σε βάρος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, χορήγηση 

πίστωσης από την Α.Ε.∆.Α.Κ. ή τον Θεµατοφύλακα. 

5. Η τιµή διάθεσης των µεριδίων είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης 

συµµετοχής και προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθρ. 15 του Νόµου. 

Η αποδοχή αιτήσεων συµµετοχής αποφασίζεται από την Α.Ε.∆.Α.Κ. σύµφωνα µε 

την παρ. 5 του αρθρ. 15 του Νόµου. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. µπορεί να αναστέλλει κατά 

την κρίση της τη διάθεση µεριδίων.  

6. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. υποχρεούται να εξαγοράζει µετά από αίτηση των µεριδιούχων,  

µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρ. 16 του 

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

αναγράφει στην αίτηση τον ακριβή αριθµό µεριδίων που επιθυµεί να 

εξαγορασθούν. Το προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται σε µετρητά, σύµφωνα µε 

τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του αρθρ. 16 του Νόµου, η δε τιµή εξαγοράς 

είναι εκείνη της ηµεροµηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης. Η καταβολή του 

προϊόντος εξαγοράς διενεργείται το αργότερο πέντε ηµέρες µετά την υποβολή της 

αίτησης εξαγοράς. 

 
 
Άρθρο 6 – ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
 
1. Τους µεριδιούχους βαρύνουν απευθείας οι προµήθειες διάθεσης έως 0 % και 

εξαγοράς έως 0 % µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζονται µε βάση την 

αξία των µεριδίων που αποκτώνται ή εξαγοράζονται και εισπράττονται δε κατά τη 

στιγµή της διενέργειας της αντίστοιχης πράξης. 
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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 0,5 % ετησίως 

β) Προµήθεια Θεµατοφυλακής έως 0,10 % ετησίως.  

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

δαπάνες,   που περιλαµβάνονται περιοριστικά στον παρακάτω κατάλογο: 

α) Τα 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 τον Νόµο δηµοσιεύσεων που  

πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Με εξαίρεση τις 

υποχρεωτικές από τον Νόµο δηµοσιεύσεις, κάθε δηµοσίευση σχετικά µε το 

Αµοιβαίο Κεφάλαιο γίνεται µε έξοδα της Α.Ε.∆.Α.Κ.. 

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

των µεριδιούχων. 

ε)  Οι πάσης φύσεως φόροι που αφορούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 

 
 
Άρθρο 7 - ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 
 
1. Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από 

κλήρωση υπέρ το άρτιο δύνανται 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  Α.Ε.∆.Α.Κ. δύναται να διανέµει κατά την κρίση της στους µεριδιούχους τα 

κέρδη από την πώληση κινητών αξιών, κατά το µέτρο που αυτά δεν 

εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες µέχρι τέλους της χρήσης 

κεφαλαιακές ζηµίες, αφού συµψηφισθούν τυχόν ζηµίες που προέρχονται από την 

πώληση κινητών αξιών σε τιµές κατώτερες από την τιµή κτήσης. 

3. Εφόσον η Α.Ε.∆.Α.Κ. αποφασίζει τη διανοµή των κερδών, αυτή θα γίνεται µέσα 

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

διάρκεια του ηµερολογιακού έτους και θα προηγείται σχετική ανακοίνωση στον 

Τύπο. Η διανοµή γίνεται σε όλους όσοι ήταν κάτοχοι µεριδίων κατά την 
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τελευταία ηµέρα του διαχειριστικού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου 

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 τον χρόνο καταβολής των κερδών. 

 
 
Άρθρο 8 - ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΩΝ 

 
1. Σε περίπτωση λύσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η διανοµή του ενεργητικού του 

διενεργείται από την Α.Ε.∆.Α.Κ., υπό τον έλεγχο του Θεµατοφύλακα. Μετά το 

πέρας της διαδικασίας διανοµής του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, 

συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται και από Ορκωτό Ελεγκτή. Η 

έκθεση κοινοποιείται αµελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη 

διάθεση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στα σηµεία που διατίθενται 

τα µερίδιά του. 

2. Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) των 

µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από την 

Α.Ε.∆.Α.Κ. τη σύγκληση συνελεύσεως των µεριδιούχων. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. 

υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου 

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

αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της 

ηµερήσιας διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε 

θέµα συνδέεται, αµέσως ή εµµέσως, µε τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 

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

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

δέκατα (6/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να συγκαλέσει συνέλευση των 

µεριδιούχων του µε σκοπό τη λύση του. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται στην 

πρώτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και θα 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. 
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Για τη λύση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 

798 έως και 804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων 

Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του µέχρι το πέρας 

της διαδικασίας διανοµής. 

 
 
Άρθρο 9 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Ο Κανονισµός τροποποιείται από κοινού από την Α.Ε.∆.Α.Κ. και τον 

Θεµατοφύλακα µε άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύει έναντι των 

µεριδιούχων από τη γνωστοποίηση της τροποποιήσεώς του.  

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 τις διατάξεις του Κανονισµού προτού τροποποιηθεί. 

 
 

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


