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                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

3/791/12.7.2017 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

______________________ 

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις για την 

λειτουργία ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, 

διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και 

εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013). 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 και της παράγραφο 8 του άρθρου 14 

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). 

 

2. Την οδηγία 2010/43/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 «για την εφαρμογή 

της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, την διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της 

συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μίας εταιρείας διαχείρισης». 

 

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. 15/633/20.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, 

σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και 
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περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ 

Β/12/10.1.2013). 

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Άρθρο 1 

 

Η περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 17 της Απόφασης 15/633/20.12.2012 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργείται. 

 

 

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 Α’ Αντιπρόεδρος  Ο Β’ Αντιπρόεδρος 

   

   

Νικόλαος Τρουλλινός  Ξενοφών Αυλωνίτης 

   

 Τα μέλη  

   

   

Δημήτριος Αυγητίδης Πέτρος Ζενέλης Σωκράτης Λαζαρίδης 


