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Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες 

διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι 
η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματο-
πιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173/12.6.2014), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την Οδηγία 2016/1034/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 
(ΕΕ L175/30.6.2016), λαμβάνοντας υπόψη την κατ’ εξου-
σιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7ης 
Απριλίου 2016 (EE L 87/500, 31.3.2017). 

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις επενδύσεων, στους διαχειριστές αγοράς, 
στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και 
στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυ-
τικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες 
μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος στην Ελλάδα. 

2. Ο παρών νόμος θεσπίζει απαιτήσεις ως προς τα εξής:
α) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία των 

Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
(Α.Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από επιχει-
ρήσεις επενδύσεων άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα, 

β) την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος στην 
Ελλάδα,

γ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία 
διαχειριστών αγοράς και ρυθμιζόμενων αγορών,

δ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία 
παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων,

ε) την εποπτεία, τη συνεργασία και την εφαρμογή από 
τις αρμόδιες αρχές.

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται επίσης στα 
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
βάσει του ν. 4261/2014 (Α΄107) ή σε άλλο κράτος - μέλος 
βάσει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (EE L 176/27.6.2013), όταν 
παρέχουν μία ή και περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες 
ή ασκούν μία ή και περισσότερες επενδυτικές δραστη-
ριότητες:

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 
3 του άρθρου 9 και των άρθρων 14 και 16 έως 20,

β) του Κεφαλαίου Β΄ του Tίτλου II, 
γ) του Κεφαλαίου Γ΄ του Τίτλου ΙΙ, εκτός των παραγρά-

φων 2 και 3 της ενότητας Α΄ του άρθρου 34, των πα-
ραγράφων 2 και 3 της ενότητας Β΄ του άρθρου 34, των 
παραγράφων 2 έως 6 και 8 της ενότητας Α΄ του άρθρου 
35 και των παραγράφων 2, 3 και 6 της ενότητας Β΄ του 
άρθρου 35, 

δ) των άρθρων 67 έως 73 και των άρθρων 78, 83 και 84.
4. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται επίσης στις 

επιχειρήσεις επενδύσεων και στα πιστωτικά ιδρύματα 
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4261/ 
2014 ή σε άλλο κράτος - μέλος βάσει της Οδηγίας 
2013/36/ΕΕ, όταν προβαίνουν σε πώληση ή παροχή συμ-
βουλής σε πελάτες σχετικά με δομημένες καταθέσεις: 

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 
και των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 16,

β) των άρθρων 23 έως 26, του άρθρου 28, του άρθρου 
29 και του άρθρου 30, και

γ) των άρθρων 67 έως 73.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 17 εφαρμόζονται 

επίσης στα μέλη ή τους συμμετέχοντες ρυθμιζόμενων 
αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ) που δεν έχουν την υποχρέωση να αδειοδοτούνται, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δυνάμει των περιπτώ-
σεων α΄, ε΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ή 
την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

6. Τα άρθρα 57 και 58 εφαρμόζονται επίσης στα πρό-
σωπα που εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3.

7. Όλα τα πολυμερή συστήματα χρηματοπιστωτικών 
μέσων λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτ-
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την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, καθώς και με τις πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, είναι επαρκώς 
αιτιολογημένες και υπόκεινται, κατά περίπτωση, σε αί-
τηση ακύρωσης ή προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3371/2005 για 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε αίτηση ακύρωσης 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με 
το άρθρο 64 του ν. 4261/2014 για την Τράπεζα της Ελ-
λάδος.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 104

Τροποποίηση του ν. 4209/2013

(Άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)

1. Μετά την υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης ιη΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 προστίθεται 
υποπερίπτωση ζζ΄ ως εξής: 

«ζζ) το κράτος-μέλος εκτός του κράτους-μέλους κατα-
γωγής, στο οποίο ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6,».

2. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 33 
του ν. 4209/2013 τροποποιούνται ως εξής: 

«Άρθρο 33
Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ 
εγκατεστημένων σε άλλα κράτη-μέλη 
και για την παροχή υπηρεσιών σε άλλα 
κράτη-μέλη
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ)

1. Η ΑΕΔΟΕΕ μπορεί, χωρίς εγκατάσταση ή μέσω της 
ίδρυσης υποκαταστήματος: 

α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένους σε 
άλλο κράτος-μέλος, με την προϋπόθεση ότι η ΑΕΔΟΕΕ 
έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια για 
τη διαχείριση του συγκεκριμένου τύπου ΟΕΕ, 

β) να παρέχει σε άλλο κράτος-μέλος τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 για τις 
οποίες έχει λάβει άδεια.

2. Η ΑΕΔΟΕΕ που προτίθεται να αρχίσει να ασκεί τις 
δραστηριότητες και να παρέχει τις υπηρεσίες που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιεί τις ακόλουθες 
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 

α) το κράτος-μέλος στο οποίο προτίθεται να διαχειρι-
στεί ΟΕΕ χωρίς εγκατάσταση ή με ίδρυση υποκαταστή-
ματος ή να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 6, 

β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο δηλώνο-
νται ιδίως οι υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει 
και στο οποίο προσδιορίζονται οι ΟΕΕ τους οποίους 
σκοπεύει να διαχειρίζεται.».

Άρθρο 105

Τροποποίηση του ν. 2166/1993 

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2166/1993 (Α΄137) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«5. Τα επιβαλλόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα και περιέρχονται 

στο Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
ύστερα από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες για τη διαδικασία είσπραξης αυτών. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία μείωσης 
των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 
3943/2011 (Α΄ 66) προστίμων και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.».

Άρθρο 106

Τροποποίηση του ν. 2778/1999

1. Οι περιπτώσεις β΄ έως δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 
του ν. 2778/1999 (Α΄295) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται 
ως εξής:

«β) δικαιώματα επιφανείας της παρ. 1 του άρθρου 18 
του ν. 3986/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και μα-
κροχρόνιες (διάρκειας κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ετών) 
μισθώσεις και/ή παραχωρήσεις χρήσης ή εμπορικής 
εκμετάλλευσης ακινήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφου 2, όπως εκτάσεων για ανέγερση ξε-
νοδοχειακών και εν γένει τουριστικού ενδιαφέροντος 
εγκαταστάσεων, μαρινών ελλιμενισμού, εκτάσεων δυ-
ναμένων να υπαχθούν σε προνομιακό ή ιδιαίτερο κα-
θεστώς δόμησης και οικιστικής ανάπτυξης, εκτάσεων 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των οποίων η αξιοποίηση 
είναι επιτρεπτή υπό ιδιαίτερους όρους, εμπορικών ακι-
νήτων, βιομηχανικών ακινήτων, ή/και

γ) απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας, 
καθώς και δικαιωμάτων, μετοχών ή μεριδίων σε ακίνητη 
περιουσία κατά την έννοια της παραγράφου 2 και της 
παρούσας παραγράφου βάσει συμβολαιογραφικών προ-
συμφώνων ή συμβατικών κειμένων αντιστοίχου τύπου 
ως προς τη δεσμευτικότητα των μερών ανάλογα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμ-
βατικώς διασφαλισθεί:

αα) το μέγιστο τίμημά τους, 
ββ) ο μέγιστος χρόνος κατάρτισης του οριστικού συμ-

βολαίου, ο οποίος δύναται να παρατείνεται με αιτιολο-
γημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν 
εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής,

γγ) η προκαταβολή τιμήματος, η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολι-
κού τιμήματος, εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές και 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του ακινήτου κατά την 
ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τον τακτικό ανεξάρτητο εκτιμητή 
της παραγράφου 7, είναι τουλάχιστον ίση με το σύνολο 
της δοθείσας ως το χρονικό αυτό σημείο προκαταβολής,

δδ) η ποινική ρήτρα του πωλητή, η οποία δεν μπορεί 
να υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) 
της προκαταβολής ή η λήψη από τον πωλητή εμπράγ-
ματων ή/και ενοχικών εξασφαλίσεων για το ίδιο ως ανω-
τέρω ποσοστό.

Ειδικά, προκειμένου περί ακινήτων της περίπτωσης 
β΄ της παραγράφου 2, ο χρόνος έναρξης των εργασιών 
δεν μπορεί να απέχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
έτους από την κατάρτιση του προσυμφώνου. Το χρονικό 
αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί για άλλους δώδεκα 
(12) μήνες με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ, κατόπιν εισήγησης της Επενδυ-
τικής Επιτροπής, ή/και

δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των μετοχών 
ή μεριδίων εταιρείας, εξαιρουμένων των προσωπικών 
εταιρειών, με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακι-
νήτων, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου της οποίας είναι 
επενδεδυμένο σε ακίνητη περιουσία ή/και δικαιώματα ή/
και απαιτήσεις ακίνητης περιουσίας, κατά την έννοια των 
παρ. 2 και των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας 
παραγράφου, ή εταιρείας χαρτοφυλακίου ή/και».

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν. 2778/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών 
ή μεριδίων εταιρείας ή οργανισμού της περίπτωσης ζ΄, 
εξαιρουμένων των προσωπικών εταιρειών, εφόσον: 

αα) σκοπός της εταιρείας ή του οργανισμού είναι η 
απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και 
παροχής υπηρεσιών άμεσα συνδεδεμένων και συνα-
φών με τη χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευση των 
ακινήτων αυτών, περιλαμβανομένης της διενέργειας 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του 
άρθρου 22, και 

ββ) σκοπός της συμμετοχής της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο 
της εταιρείας ή του οργανισμού είναι η εφαρμογή κοι-
νής επιχειρηματικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την 
ανάπτυξη ακινήτου ή ακινήτων ελάχιστης αξίας του-
λάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, σύμ-
φωνα με επενδυτικό πρόγραμμα, που καταρτίζεται με 
ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή το 
αντίστοιχο διοικητικό όργανο σε περίπτωση άλλης εται-
ρικής μορφής ή εταιρείας άλλης χώρας ή οργανισμού, 
για το οποίο λαμβάνει γνώση το διοικητικό συμβούλιο 
της ΑΕΑΑΠ και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα, μαζί με έκθεση 
προόδου αυτού, εγκρίνεται ετησίως από το διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρείας ή το αντίστοιχο όργανο σε 
περίπτωση άλλης εταιρικής μορφής ή εταιρείας άλλης 
χώρας ή οργανισμού και η σχετική έκθεση προόδου τί-
θεται υπόψη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ, 
που τοποθετείται σχετικώς και αξιολογεί την πρόοδο 
του προγράμματος. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης του 
διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ υποβάλλεται από 
την ΑΕΕΑΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση που η ΑΕΕΑΠ δεν ελέγχει την εταιρεία, η 
ΑΕΕΑΠ μετέχει με τουλάχιστον ένα (1) μέλος με δικαίωμα 
ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αυτής ή 
στο αντίστοιχο διοικητικό όργανο σε περίπτωση άλλης 
εταιρικής μορφής ή εταιρείας άλλης χώρας.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2778/1999, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι επενδύσεις της εταιρείας φυλάσσονται κατά την 
έννοια του ν. 4209/2013 σε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο ορ-
γανισμό που εκ του νόμου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες 
θεματοφύλακα, που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση κινητών αξιών άλ-
λης χώρας, προσκομίζεται στο θεματοφύλακα, σύμφω-
να με τη νομοθεσία της χώρας έκδοσής τους, σχετικό 
αποδεικτικό φύλαξής τους ή στην περίπτωση που δεν 
απαιτείται η έκδοση φυσικών τίτλων, αποδεικτικό από 

αρμόδια αρχή που πιστοποιεί την ιδιοκτησία των τίτλων 
από ΑΕΕΑΠ.».

Άρθρο 107

Τροποποίηση του ν. 4335/2015 

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 του Κε-
φαλαίου Κ΄ του άρθρου 2 «Ανάκαμψη και εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 
(ενσωμάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ, L 173) και άλλες δια-
τάξεις» του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίσταται, ως εξής: 

«β. Τον Προϊστάμενο μίας εκ των Διευθύνσεων Φο-
ρέων, Διεθνών Σχέσεων ή Μελετών που ορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Άρθρο 108

Τροποποίηση του ν. 3461/2006

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 3461/2006 (Α΄ 106) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση 
με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή 
συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της από-
κτησης αυτής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 
κατέχει το πρόσωπο αυτό, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας 
ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για 
λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, υπερβαίνει το 
όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός 
είκοσι (20) ημερών και, σε περίπτωση υποχρέωσης υπο-
βολής έκθεσης αποτίμησης, σύμφωνα με τις παραγρά-
φους 6 και 7 του άρθρου 9, εντός τριάντα (30) ημερών 
από την απόκτηση αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δη-
μόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της 
υπό εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο 
αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.».

2. Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006 προστίθενται παρά-
γραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις κά-
τωθι αναφερόμενες περιπτώσεις, το εύλογο και δίκαιο 
αντάλλαγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 7, όπως 
προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου, δεν επιτρέπεται να υπολείπεται της τιμής ανά 
κινητή αξία, όπως αυτή προκύπτει από αποτίμηση των 
κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας 
πρότασης, επιλέγεται δε η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ της 
τιμής που προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 4 και 
της τιμής που προσδιορίζεται στην αποτίμηση, η οποία 
διενεργείται με επιμέλεια του προτείνοντος, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο: 

α) Εφόσον έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των κι-
νητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας 
πρότασης και η χειραγώγηση έλαβε χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών που προ-
ηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων 
κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση.

β) Επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο 
της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές 
σε λιγότερες από τα τρία πέμτα (3/5) των ημερών λει-
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τουργίας της οικείας αγοράς ή οι συναλλαγές που έχουν 
πραγματοποιηθεί δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό 
(10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγο-
ράς εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται 
της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη 
υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση. 

γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιο-
ρίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4, υπολείπεται 
του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά 
μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευ-
ταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 
του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρ-
τίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ο προτείνων υποχρεούται να περιλαμβάνει σχετική 
δήλωση περί της συνδρομής ή μη των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων στην έγγραφη ενημέρωσή του προς την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 10 . Κατά το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπό-
χρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση μέχρι τη δημοσιο-
ποίηση της αποτίμησης, απαγορεύεται στον προτείνοντα 
να διενεργεί συναλλαγές σε μετοχές της υπό εξαγορά 
εταιρείας άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση 
με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή 
συντονισμένα με αυτόν.

7. Η ανωτέρω αποτίμηση διενεργείται από πιστωτικό 
ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει νόμιμα επενδυτικές υπη-
ρεσίες στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος κατά την 
οικεία νομοθεσία ή από ελεγκτική εταιρεία, μετά από 
επιλογή του προτείνοντος, ο οποίος αναλαμβάνει και το 
σχετικό κόστος. Ο διενεργών την αποτίμηση πρέπει να 
είναι εγνωσμένου κύρους, να διαθέτει απαραίτητη ορ-
γάνωση, στελεχιακό δυναμικό, εμπειρία σε αποτιμήσεις 
επιχειρήσεων και να είναι ανεξάρτητος από τον προτεί-
νοντα και την υπό εξαγορά εταιρεία και ειδικότερα να 
μην έχει καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία τα 
τελευταία πέντε (5) έτη με τα παραπάνω πρόσωπα ή με 
πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με το υπόχρεο 
πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος, 
ή που είναι συνδεδεμένα με την υπό εξαγορά εταιρεία. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας παρέ-
χει στον αποτιμητή όλα τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία.

Για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλ-
λάγματος, η αποτίμηση λαμβάνει υπόψη διεθνώς αποδε-
κτά κριτήρια και μεθόδους αποτίμησης που θεωρούνται 
σχετικές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η έκθεση αποτί-
μησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία στην οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος, 
σύμφωνα με το άρθρο 7, υποβάλλεται με μέριμνα του 
προτείνοντος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημο-
σιοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 3461/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή μετρητών προ-
βλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ’ επιλογή του 
αποδέκτη, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των 
παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 9.».

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζο-
νται στις δημόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί με 

τις διατάξεις του ν. 3461/2006 πριν την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου.

Άρθρο 109 

Τροποποίηση του ν. 2533/1997 

1. Η παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2533/1997 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«12. Ως καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, νοού-
νται οι επενδυτικές υπηρεσίες των περιπτώσεων 1 έως 
4 και 6 έως 7 του Τμήματος Α΄ του Παραρτήματος Ι του 
νόμου ενσωμάτωσης της Oδηγίας 2014/65/ΕΕ και η πα-
ρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης 1 του Τμήματος Β΄ 
του Παραρτήματος Ι του νόμου ενσωμάτωσης της Oδη-
γίας 2014/65/ΕΕ που παρέχονται σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του νόμου 
ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.». 

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του 
ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

«(α) σε 150.000 ευρώ για τις Ε.Π.Ε.Υ., τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις 
εξωτερικές Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013, που έχουν λάβει 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια παροχής των 
υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013».

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 2533/ 
1997 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ανάκλησης εν όλω ή εν μέρει της 
άδειας λειτουργίας του Μέλους από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και στην 
περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4370/2016, 
ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του υποκαταστή-
ματός του στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για Μέλος με 
έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Συνεγγυητικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προσδιορίζει, αμέσως μετά από τη σχετική ενημέρω-
σή του από τα όργανα του Μέλους, το ποσό επιστρο-
φής κεφαλαίου το οποίο αναλογεί στο Μέλος. Το ποσό 
επιστροφής, που κατατίθεται σε ειδικό και εκτός του 
κεφαλαίου του Συνεγγυητικού τραπεζικό λογαριασμό, 
ισούται προς τη διαφορά του συνόλου των εισφορών 
που έχουν καταβληθεί από το Μέλος στο Συνεγγυητικό 
πλέον της αναλογίας τυχόν υφισταμένων προς διανομή 
μερισμάτων, μείον το σύνολο των αποζημιώσεων προς 
επενδυτές - πελάτες του Μέλους που κατέβαλε το Συνεγ-
γυητικό και των ποσών που αναλογούν στο Μέλος από 
καταβληθείσες ήδη αποζημιώσεις σε επενδυτές για μέλη 
του που περιήλθαν σε αδυναμία κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 65 και στα οποία ποσά συμπεριλαμβάνονται και 
τα πάσης φύσεως έξοδα και αμοιβές που καταβλήθηκαν 
και συνδέονται άμεσα με τις παραπάνω αποζημιώσεις. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητι-
κού, από το ποσό επιστροφής παρακρατείται ποσό που 
ισούται με το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αναλογία 
του Μέλους στις απαιτήσεις εντολέων συμμετεχόντων 
στο Συνεγγυητικό Μελών, που τυχόν έχουν περιέλθει 
σε αδυναμία και βασίζονται σε καλυπτόμενες επενδυ-
τικές υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέχρι το χρόνο 
αποχώρησής του. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε ειδικό 
και εκτός του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού τραπεζικό 
λογαριασμό και αποδίδεται στο Μέλος, μείον οποιοδή-
ποτε μέρος του χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 531Τεύχος Α’ 14/30.01.2018

υποχρεώσεων του Μέλους προς το Συνεγγυητικό, κατά 
τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τον πρώ-
το ημερολογιακό μήνα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 
από την αμετάκλητη οριστικοποίηση και καταβολή των 
παραπάνω απαιτήσεων. Το ποσό επιστροφής, μείον το 
ποσό παρακράτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, κα-
ταβάλλεται στο Μέλος τον πρώτο ημερολογιακό μήνα 
μετά την πάροδο έξι (6) μηνών, από την ενημέρωση του 
Συνεγγυητικού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πα-
ρούσας παραγράφου. 

5. Σε περίπτωση που η αριθμητική αξία του ποσού 
επιστροφής, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρά-
γραφο 4, είναι αρνητικός αριθμός, τότε το Συνεγγυητικό 
θα έχει απαίτηση κατά του Μέλους για τη διαφορά.». 

Άρθρο 110

Τροποποίηση του ν. 2789/2000 

1. Μετά την παρ. ιη΄ του άρθρου 1 του ν. 2789/2000 
(Α΄ 21), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ιθ΄ και 
κ΄ ως εξής:

«ιθ. TARGET2-Securities (T2S): η υπηρεσία διακανονι-
σμού συναλλαγών επί τίτλων σε χρήμα κεντρικής τρά-
πεζας, η οποία παρέχεται από το Ευρωσύστημα και προ-
βλέπεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ 2012/473 (ΕΚΤ/2012/13).

κ. Σύμβαση-Πλαίσιο Τ2S: η σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ 
των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και εκά-
στου συμμετέχοντος στο Τ2S αποθετηρίου, όπως αυτό 
ορίζεται στο στοιχείο 1 του άρθρου 2 της Κατευθυντή-
ριας Γραμμής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ 
2012/473 (ΕΚΤ/2012/13), συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων της, κατά την έννοια του στοιχείου 5 του 
άρθρου 2 της εν λόγω Κατευθυντήριας Γραμμής.». 

2. Στο άρθρο 5 του ν. 2789/2000 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος που συμμε-
τέχει στο TARGET2-Securities ειδοποιεί αμελλητί την 
Τράπεζα της Ελλάδος για την έναρξη Διαδικασίας Αφε-
ρεγγυότητας Συμμετέχοντος σε Σύστημα, εφόσον λά-
βει σχετική ειδοποίηση μέσω του TARGET2-Securities 
και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑRGET2-Securities (T2S), περι-
λαμβανομένης της Σύμβασης – Πλαισίου T2S.».

3. Στο άρθρο 6 του ν. 2789/2000 προστίθενται παρά-
γραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδοποιεί αμελλητί τον 
Διαχειριστή των λοιπών Ημεδαπών Συστημάτων όταν 
λαμβάνει ενημέρωση για την έναρξη Διαδικασίας Αφε-
ρεγγυότητας Συμμετέχοντος σε αυτά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 5.

5. Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος παύει να εισά-
γει στο Σύστημα Εντολές μεταβίβασης προς διακανονι-
σμό για Συμμετέχοντα στο Σύστημα ως προς τον οποίο 
έχει ειδοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 για την έναρξη Διαδικασίας Αφε-
ρεγγυότητος. Ο Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος 
που παρείχε ενημέρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 5 παύει να εισάγει στο Σύστημα που διαχει-
ρίζεται Εντολές μεταβίβασης προς διακανονισμό για τον 

εν λόγω Συμμετέχοντα, αμέσως μόλις λάβει τη σχετική 
ειδοποίηση μέσω του TARGET2-Securities και χωρίς να 
περιμένει περαιτέρω ειδοποίηση από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Την υποχρέωση μη εισαγωγής Εντολών μεταβί-
βασης προς διακανονισμό για Συμμετέχοντα σε Σύστημα 
υπέχουν και οι διαχειριστές των λοιπών Ημεδαπών Συ-
στημάτων, αμέσως μόλις λάβουν από την Τράπεζα της 
Ελλάδος την ενημέρωση της παραγράφου 4.».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 111

Τροποποίηση των νόμων 2859/2000 

και 4211/2013

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α΄ 248) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) H παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που εμπίπτουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

αα) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη 
ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν 
μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται 
εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, 

ββ) πλοία παράκτιας αλιείας,
γγ) πλοία που προορίζονται για διάλυση, 
δδ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου, 
εε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής. 
Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής χρήσης που προορί-

ζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. 
Απαλλάσσονται επίσης η παράδοση και εισαγωγή 

αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσω-
ματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία και πλωτά 
μέσα της περίπτωσης αυτής. 

Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτω-
σης αα΄, ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα 
ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι 
στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι 
ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται 
στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 
8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 
10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογί-
ου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύει] και 

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή 
θάλασσα. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ-
μογή των διατάξεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης (ii).».

2. Η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/
2000 καταργείται.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.4.2018.

Άρθρο 112

Τροποποίηση του ν. 2948/2001

1. Η υποπερίπτωση στ΄, της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 




