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Αρθρο 50 

 

     
                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` 

                  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
                          Αρθρο 50. 
 

  1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του ν.δ. της 12/16 
Ιουνίου 1909 "περί κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών" προστίθεται η 

εξής φράση: 
 
  "εξαιρουμένων των μεσιτικών δικαιωμάτων των μελών του χρηματιστηρίου 
επί χρηματιστηριακών συναλλαγών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος". 
 
 

 

Αρθρο 51 

 

                           Αρθρο 51 
   
  Στο άρθρο 2ο του ν. 3632/1928 προστίθεται παράγραφος 9 που εχει ως 

εξής: 

  
  "Η κατά την παρ. 1 πληρωμή του τιμήματος, γίνεται μέσω τραπέζης, 
οριζομένης από το Δ.Σ. του χρηματιστηρίου με εντολή της υπηρεσίας 
εκκαθάρισης του χρηματιστηρίου. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της 
Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων τίτλων, η ως άνω τράπεζα ορίζεται από το 

Δ.Σ. της Εταιρίας με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της, τηρουμένων κατά 
τα λοιπά των προβλεπομένων, από τις διατάξεις των άρθρων 38 και 50 του 
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών" 
 
 

 

Αρθρο 52 

 

                           Αρθρο 52 

   
  Το άρθρο 32 του ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

  "1. Το Δ.Σ. του χρηματιστηρίου επιβάλλει: α) στα τακτικα και έκτακτα 
μέλη του χρηματιστηρίου όταν παραβαίνουν τις διατάξεις της  
χρηματιστηριακής νομοθεσίας, του εν ισχύι χρηματιστηριακού κανονισμού ή 
τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και β) 
στους χρηματιστές, στους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και τα μέλη του 
Δ.Σ. των χρηματιστηριακών εταιριών όταν επιδεικνύουν ανάρμοστη  
συμπεριφορά προς τα όργανα και τα μέλη του χρηματιστηρίου και της 

Εποπτείας, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, αναλόγως προς τη βαρύτητα του 
παραπτώματος, τις εξής πειθαρχικές ποινές: 
 
  αα) Επίπληξη εγγραφη 
 

  ββ) Πρόστιμο μέχρι ποσού "είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών." 

 
   ***Το εντός " " ποσό αναπροσαρμόσθηκε ως άνω με την υπ`αριθμ. 

javascript:open_artl('52338','32','50','3')
javascript:open_artl('52338','32','51','3')
javascript:open_artl('52338','32','52','3')


      33737/1300-Β/1994 απόφαση του Υπουργού Εθν.Οικονομίας (ΦΕΚ Β`630). 

 
  γγ) Απαγόρευση διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών για διάστημα 
μέχρι δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. Κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως. 

δεν επιτρέπεται στο χρηματιστή και τους αντικρυστές του ή επί ανώνυμης 
χρηματιστηριακης εταιρίας, στους χρηματιστηριακους της εκπροσώπους και 
τους αντικρυστές της η είσοδος στο χώρο των συνεδριάσεων του  
χρηματιστηρίου. Επί πλέον δύναται να προβεί σε έκθεση των ονομάτων των 
τιμωρηθέντων στον εσωτερικό πίνακα του χρηματιστηρίου. 
 
  2. Ως ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρείται, ιδία, η απρεπής διαγωγή στο 

χώρο του χρηματιστηρίου και κάθε αντικειμένη προς τα χρηστά και  
συναλλακτικά ήθη ενέργεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
  3. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, δύναται με απόφασή της να επιβάλλει στα μέλη του 
χρηματιστηρίου τις πειθαρχικές ποινές της παρ. 1 αν δεν έχει επιληφθεί 

το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ή αφού τούτο επελήφθη, 
αλλά δεν επέβαλε τις προβλεπόμενες κυρώσεις ή επέβαλε κυρώσεις 
ελαφρότερες εκείνων που αρμόζουν στις συγκεκριμένες παραβάσεις". 
 
 *** Τα εντός " " προστέθηκαν με την παρ.3 άρθρ.4 Ν.2324/1995 (Α 146). 
 
  4. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός εξαμήνου από της επιβολής των 

ανωτέρω πειθαρχικών ποινών, τα ποσά των προστίμων διπλασιάζονται. Αν τα 
ποσά δεν καταβληθούν στο ταμείο του χρηματιστηρίου μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επιβολή τους εισπράπονται από τις αρχές του 
χρηματιστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ Ε. 
 
  5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά γνώμη του 

διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς, τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται. 
 
  6. Προ της εκδόσεως της αποφάσεως περί της πειθαρχικής ποινής, το 
μέλος του χρηματιστηρίου καλείται σε απολογία από τον πρόεδρο του Δ.Σ. 
του χρηματιστηρίου ή τον πρόεδρο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς εντός 
ορισμένης προθεσμίας. 

 
 

 

Αρθρο 53 

 

                          Αρθρο 53. 
   
  Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας και γνώμη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς καθορίζεται η εγγύηση 
συμμετοχής, η εισφορά των μελών του χρηματιστηρίου, οι πόροι του Κοινού 
Συνεγγυητικού Κεφαλαίου καθώς και οι όροι λειτουργίας και διοικήσεως 
αυτού. 

 
 

 

Αρθρο 54 

 

                            Αρθρο 54 
    
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α `), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του αρθρου 12 του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48 
Α`) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του ν. 1 041 /1980 (ΦΕΚ 75 Α`), 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 
  "1. Η διαγραφή εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται από 
την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του 
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Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και εφ` όσον η εταιρία δεν συμμορφωθεί 

εντός εξαμήνου προς τη γραπτή προειδοποίηση η οποία απευθύνεται σ αυτήν 
απο τις αρμόδιες αρχές, στις εξής περιπτώσεις: 
 

  α) Εάν το ύψος των ετήσιων πραγματικών συναλλαγών δεν υπερβαίνει το 
ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εν κυκλοφορία  μετοχών 
της εταιρίας. 
 
  β) Εάν η εταιρία έχει αρνητική καθαρή θέση κατά τις δύο τελευταίες 
χρήσεις. 
  

  γ) Εάν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό 
εκκαθάριση. 
 
  2. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να προβαίνει σε διαγραφή εταιρίας 
από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στις εξής περιπτώσεις: 

 
  α) Εάν η εταιρία δεν τηρεί καθ` υποτροπήν τις διατάξεις της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 
 
  β) Εάν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι ή 
υπάλληλοι έχουν τιμωρηθεί καθ` υποτροπήν για παραβάσεις της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 

 
  γ) Εάν η εταιρία παραλείπει να ενημερώνει εγκαίρως το Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, 
μπορεί να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της εταιρίας στην αγορά. 
 
  δ) Εάν η εταιρία - νόμιμοι εκπρόσωποί της, εντός του πλαισίου των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας, εχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για 

απάτη, φοροδιαφυγή, και λαθρεμπορία". 
 
 

 

Αρθρο 55 

 

                            Αρθρο 55 
 
  Στο άρθρο 3 του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α`) προστίθεται εδάφιο Ζ που 
έχει ως εξής: 
    

  "Ζ. Οι μισθώσεις ακινήτων, των οποίων κύριος ή εκμισθωτής είναι το 
νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία "Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών", αναγκαίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του, της συσταθείσης 

υπ` αυτού Α.Ε. με την επωνυμία Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων καθώς και 
των υπηρεσιών της εποπτευούσης αυτά υπηρεσίας του Υπουργείου ΕΘνικής 
Οικονομίας". 
 

 

 

Αρθρο 56 

 

                              Αρθρο 56 

 
  Στην προϋπόθεση 8 του τμήματος Α του άρθρου 4 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 
126 Α`) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: 
 
  "Εξαιρούνται του περιορισμού του πρώτου εδαφίου τα ομολογιακά δάνεια, 
τα οποία εγγυάται τράπεζα κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ. ή κράτος μέλος της 

Ε.Ο.Κ.". 
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Αρθρο 57 

 

                          Αρθρο 57 
 
  1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 350/31.5.85 (ΦΕΚ 129 Α`) προστίθεται η 
ακόλουθη 3η παράγραφος: 
    
  "3. Ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές εισάγονται ή εχουν 

εισαχθεί στο Χρηματιστηριο Αξιών Αθηνών και εχουν θυγατρικές  
επιχειρήσεις, υποχρεούνται να δημοσιεύουν ταυτοχρόνως στην ελληνική 
γλώσσα: α) εξαμηνιαία έκθεση και β) ενοποιημένη εξαμηνιαία έκθεση για 
το  σύνολο των δραστηριοτήτων τους και αποτελεσμάτων τους, που αφορούν 
το πρώτο εξάμηνο κάθε οικονομικής χρήσης. 
 

  Οι ανωτέρω εταιρίες υποχρεούνται επίσης να δημοσιεύουν στο τέλος κάθε 
οικονομικής χρήσης κατάσταση του συνόλου των δραστηριοτήτων και 
αποτελεσμάτων τους". 
 
  2. Στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α` ), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 1914/1990 
(ΦΕΚ 178 Α`) προστίθεται εδάφιο β` ως εξής: 

 
  "β. Το εκ δραχμών 500 000.000 ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων πρέπει να 
υφίσταται, τουλάχιστον για τις δύο προηγούμενες, της αιτήσεως 
εισαγωγής, χρήσεις". 
 
 
 

 

Αρθρο 58 

 

                          Αρθρο 58. 
    

  Στο άρθρο 2 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) προστίθεται παράγραφος 2, 
που έχει ως εξής: 
    
  "2. Για μια περίοδο τριών (3) ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος 
η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθορίζει εκάστοτε τον ανώτατο αριθμό 

των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών". 
 
 

 

Αρθρο 59 

 

                            Αρθρο 59 
   
  1. Το δεύτερο εδαφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 
207 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Η μεταβίβαση ποσοστού μετοχών για οποιαδήποτε αιτία, με εξαιρεση την 

κληρονομική διαδοχή και γονική παροχή, είναι ακυρη χωρίς προηγούμενη 
άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς". 
 
  2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) 
προστίθεται η εξής φράση: 
 
  "και με απόφασή της εξειδικεύει τα κριτήρια για τη χορήγηση της 

ανωτέρω αδείας". 

 
  3. Στο άρθρο 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α` ) προστίθεται παράγραφος 
5 ως εξής: 
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  "5. Δεν μπορεί να είναι μέτοχοι ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας 
μέλη του Δ.Σ. εταιρίας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο  
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι πρώτου 

βαθμού. 
     
  Επί νομικών προσώπων η απαγόρευση αφορά και τα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου". 
 
  4. Στο άρθρο 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) προστίθεται παράγραφος 
6 ως εξής: 

 
  "6. Δεν επιτρέπεται να ειναι μέτοχος ανώνυμης χρηματιστηριακής 
εταιρίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι ήδη μέτοχος άλλης ανώνυμης 
χρηματιστηριακής εταιρίας ή αλλοδαπής χρηματιστηριακής επιχείρησης που 

έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα". 
 

  5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) 
προστίθεται η φράση: "και με απόφασή της εξειδικεύει τα κριτήρια για τη 
χορήγηση άδειας συστάσεως ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας". 
 
  6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού 
αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
 

 

Αρθρο 62 

 

Αρθρο 62 

 
  1. Η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 
Α`) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "α. χρηματιστής, οπότε και χάνει οριστικά την ιδιότητα του 
χρηματιστή". 
 

 

 

Αρθρο 63 

 

                           Αρθρο 63 

    
  1. Το εδάφιο β` της περίπτωσης ε της παρ. 3 του αρθρου 10 του ν. 
1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α` ) καταργείται. 

 
  2. Στο άρθρο 10 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α` ) προστίθεται παρ. 4 ως 
εξής: 
 

  "4. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ορίζει άπαξ τα κριτήρια που αφορούν την 
επαγγελματική καταλληλότητα και εμπειρία των υποψηφίων  
χρηματιστηριακών εκπροσωπων ή χρηματιστών". 
 
 

 

Αρθρο 64 

 

                          Αρθρο 64 
   
  Η παραγραφος 4 του άρθρου 22 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) 

αντικαθίσταται ως εξής 
      
  4. "Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών 
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Αθηνών, καθορίζεται η διάρκεια των συνεδριάσεών του. Συναλλαγές 

δύνανται να πραγματοποιούνται για κάθε κινητή αξία εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθ` όλη τη διάρκεια της συνεδριάσεως του 
χρηματιστηρίου". 

 
 

 

Αρθρο 65 

 

                          Αρθρο 65 
  
  Η παράγραφος 1 του αρθρου 24 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) 
αντικαθίσταται ως εξής 
 
  "1. Απαγορεύεται η σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών δια συμψηφισμού 

αντίθετων εντολών από το ίδιο μέλος του χρηματηστηρίου. Με απόφαση της 
επιτροπής κεφαλαιαγοράς δύναται να ορισθούν οι  προϋποθέσεις, υπό τις 
οποίες τα μέλη του χρηματηστηρίου δύνανται να εκτελούν αντίθετες μεταξύ 
τους εντολές πελατών για αγορά και πώληση κινητών αξιών χωρίς τη 
διαδικασία εκφώνησης - αντιφώνησης κατά τη συνεδρία του χρηματηστηρίου 
(χρηματιστηριακή σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή), μόνο στην περίπτωση 
πώλησης ονομαστικών μετοχών ανώνυμης εταιριας και εφ` όσον με την 

πώληση ο αποκτών συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλίου της 
εκδότριας εταιρίας. Για τη σύναψη της παραπάνω συμβάσεως απαιτείται 
προηγούμενη άδεια του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 
χρηματηστηρίου μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της 
παραγράφου αυτής και της αυθεντικότητας της σύμβασης". 
 

 

 

Αρθρο 66 

 

                            Αρθρο 66 

 
Στο άρθρο 33 του ν. 1806/1988, όπως συνεπληρώθη από το άρθρο 56 του 
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16 ως 
εξής: 
   
  "14. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηριόυ Αξιών Αθηνών  

δύναται να μεταβιβάζει και να εκμισθώνει στην ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων κάθε 
κινητό πράγμα προοριζόμενο για την εξυπηρέτηση της εκκαθαρίσεως των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών, ιδίως επιπλα, μηχανήματα, προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και να εμισθώσει προς αυτή χώρους ακινήτων του 
Χρηματιστηρίου, χωρίς διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

  Κάθε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για τη σύσταση της Α.Ε. Αποθετηρίων 
Τίτλων αποδίδεται στο Χρηματιστήριο με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων εντος προθεσμίας 6 μηνών από της 
συστάσεως της εταιρίας. 
 
  15. Σε περίπτωση, κατά την οποία μια εταιρία προβαίνει σε αύξηση του 
κεφαλαίου της, με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, υποχρεούται να 
καταθέσει το σύνολο των νέων μετοχών εκ της αυξήσεως του μετοχικού 
κεφαλαίου στην Α.Ε. Αποθετηρίων τίτλων, μαζί με αναλυτική κατάσταση ή 

κατάλληλο ηλεκτρονικό μέσο, με βεβαίωση του περιεχομένου του, τα οποία 
περιλαμβάνουν τους κατόχους των νέων μετόχων ονομαστικώς καθώς και τον 
αριθμό των μετόχων για κάθε μέτοχο. Η Α.Ε. αποθετηρίων τίτλων εκδίδει 
αποθετήρια έγγραφα στο όνομα εκάστου μετόχου, τα οποία διαβιβάζει στην 
εκδότρια εταιρία, με αναλυτική κατάσταση ή με κατάλληλο ηλεκτρονικό 
μέσο με βεβαίωση του περιεχομένου  του, που περιλαμβάνουν τους 

μετόχους, τον αύξοντα και τον ειδικό κωδικό αριθμό του αποθετηρίου 
εγγράφου εκάστου μετόχου. Η εκδότρια εταιρία υποχρεούται να παραδίδει 
τα ανωτέρων αποθετήρια έγγραφα στους δικαιούχους. Τα έξοδα εκδόσεων των 
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αποθετηρίων εγγράφων βαρύνουν την εκδότρια εταιρία".  

                                              
  16. Το αποθετήριο έγγραφο είναι αξιόγραφο". 
 

 

 

Αρθρο 67 

 

                           Αρθρο 67 

   
  Το δευτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (ΦΕΑ 101 
Α`) αντικαθίσταται αφότου ισχυσε ως εξής: 
  
  "Απο την απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών 
εισηγμένων σε ελληνικό χρηματιστήριο οι συμβάσεις γονικής παροχής, 

μισθώσεως μέχρι έξι ετών, κανονισμού ορίων διανομής κοινού και 
μεταβιβάσεως ποσοστού αδιαιρέτου μεταξύ συγκυρίων". 
 

Αρθρο 74 

 

                           Αρθρο 74 
 
  Στο άρθρο 15 του ν. 3632/1928 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως 
εξής: 
  
  "7. Η εξωχρηματιστηριακή πώληση εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του 
Δημοσίου ή ομολογιών εισηγμένων στο Χρηματιστηριο Αξιών Αθηνών με 

οποιεσδήποτε ειδικές συμφωνίες, όπως, ενδεικτικά, συμφωνίες επαναγοράς, 
επαναπωλήσεως και υπό προθεσμία, είναι έγκυρη, εφ` οσον ο αγοραστής ή ο 
πωλητης ή και οι δύο είναι τράπεζες ή μελη του Χρηματιστηρίου. 

 
  8. Η εξωχρηματιστηριακή πώληση μετοχών με πιστωση του τιμήματος είναι 
εγκυρη μονον εαν ο πωλητής είναι τραπεζα και οι πωλούμενες μετοχές 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των 

μετοχών της εκδότριας εταιρίας. 
 
  9. Συμβάσεις των παραγράφων 7 και 8, οι οποίες έχουν συναφθεί προ της 
ισχύος του παρόντος νόμου, είναι εξ υπαρχής έγκυρες". 

Αρθρο 75 

 

                            Αρθρο 75 
     
  1. Ο υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως ανωνύμων 
εταιρειών, ιδρυμάτων, οργανισμών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, που 
απαιτεί αυξημένα προσοντα, ασκειται από ορκωτούς ελεγκτές εγγραφόμενους 

σε ειδικό μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω προεδρικό 

διάταγμα. 
    
  Στο ανωτέρω μητρώο εγγράφονται οι ήδη υπηρετούντες ορκωτοί λογιστές, 
καθώς και όσοι πληρούν τα προσοντα και τις προυποθέσεις που 
καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του παροντος. 
      

  2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με προταση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, μετά γνώμη του Ο.Ε.Ε., καθορίζονται οι 
ειδικοτεροι όροι οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών και μητρώου αυτών, ασκήσεως του επαγγελματος του ορκωτού 
ελεγκτή και εγγραφής του στο ανωτερω μητρώο, οι οροι συνθέσεως και 
λειτουργίας, ως και οι αρμοδιότητες του εποπτικού και του πειθαρχικού 
συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και της γραμματειας αυτου, οι 

υποχρεωσεις, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα, στα οποία υπόκεινται οι 

ορκωτοί ελεγκτές, τα ελάχιστα όρια αμοιβών τους και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομερεια για την εφαρμογή του παρόντος 
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  3. Με εκδιδόμενο όμοιο διάταγμα προσαρμόζονται οι διατάξεις της 

νομοθεσίας για τις Α Ε. και Ε Π Ε. προς τις διατάξεις του παρόντος 
αρθρου και καθορίζονται οι ποροι του εποπτικού συμβουλίου. 
  

   "4. Η εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου αρχίζει μετά από ένα (1) έτος από της δημοσιεύσεώς τους 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη 
της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών. 
 
  5. Το προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται βάσει της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

 
  α. Ο θεσμός και τα προσόντα του ορκωτού ελεγκτή θα διέπονται από τα 
προβλεπόμενα στην 8η Οδηγία Ε.Ο.Κ. 
 

  β. Εξασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. 
 

 
  δ. Καθιερώνονται αυστηρά ασυμβίβαστα της ιδιότητας του ελεγκτή προς 
οποιαδήποτε άλλη άμισθη ή έμμισθη απασχόληση. 
 
  ***Οι παρ.4 και 5 όπως είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 32 
     του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130), αντικαταστάθηκαν στην συνέχεια ως άνω 
     με την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.2231/1994 (Α 139).Εναρξη ισχύος των 

     παρ.4 και 5, η 30η Οκτωβρίου 1991 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ Α 113) ορίζει 
 ότι: "Ορκωτοί  ελεγκτές  ή άλλα ελεγκτικά όργανα, προβλεπόμενα από τις  
 διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 1969/1991, που ενεργούν,  με  βάση  τις  
 αρχές  και  τους  κανόνες ελεγκτικής του κανονισμού του σώματος αυτών,  

 έλεγχο στις ανώνυμες εταιρίες,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κ.ν.  

 2190/1920,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά, ή άλλους νόμους, υποχρεούνται να  
 αναγράφουν τις οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων  της  φορολογικής  
 νομοθεσίας  που  διαπιστώνουν  κατά τον έλεγχο στο οικείο πστοποιητικό  
 ελέγχου, το οποίο πρέπει να  κοινοποιούν  στη  Διεύθυνση  Ελέγχων  του  
 Υπουργείου  Οικονομικών. Κάθε παράλειψη των πιο πάνω προσώπων διώκεται  
 και τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις." 

 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2187/1994 (Α` 16), 
     με το οποίο και αντικαθίσταται η παρ. 15 του άρθρου 27 του Ν. 2166/ 
     1993 (Α` 137), ορίζονται τα ακόλουθα: 
     "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμποριου, 
 που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζονται, με τους 
 αναπληρωματικούς τους, τα μέλη Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών 

 Λογιστών, αποτελούμενου από έναν ανώτατο δικαστικό ή καθηγητή Α.Ε.Ι., 

 έναν εκπρόσωπο της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηριου 
 της Ελλάδος, έναν ορκωτό λογιστή και δύο ανώτατους ή ανώτερους 
 κρατικούς λειτουργούς ή ιδιώτες που εχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. 
   Στο ανωτέρω Εποπτικό Συμβούλιο ανατίθενται οι αρμοδιότητες, που 
 ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του αρθρου 14 του 
 ν.δ. 3329/1955 (ΦΕΚ 230 Α`), σε σχέση με τις εργασιες που εχουν 

 αναλάβει οι ορκωτοι λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 
 την 30ή Απριλίου 1993, ανεξάρτητα από το χρόνο περάτωσης των εργασιών 
 αυτών. 
   Με την ίδια ή όμοιες υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζονται και όσα 
 ειδικότερα θέματα σχετίζονται με την ομαλή μετάβαση του Σώματος Ορκωτών 
 Λογιστών στο νέο θεσμικό πλαισιο του άρθρου 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 

 167 Α`). 
   Η θητεία του ανωτέρω Εποπτικού Συμβουλίου λήγει μετά ένα έτος από την 
 ημερομηνία δημοσιευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης, δυνάμενη να 

 ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι περάτωσης του ανατιθέμενου σε αυτό 
 έργου". 
 



   

 
 
 

 
 

 

Αρθρο 76 

 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` 
                       ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
                          ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ 
                          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ 
                        
                              Αρθρο 76 

 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 4 παρ. 2ζ ΠΔ 189/2009,ΦΕΚ Α 221/5.11.2009,ορίζεται  
ότι :"ζ) Στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών υπάγονται: 
 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 76 ν. 1969/1991, Α` 167)...." 
  1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την πόλη των 
Αθηνών και υπό την επωνυμία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εποπτευόμενο από 
τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. 

 
  2. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανατίθεται ο έλεγχος της εφαρμογής των 
διατάξεων της νομοθεσίας περι κεφαλαιαγοράς. 
 
  3. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που συνιστάται με την παράγραφο 1 
περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία έχει 
απονείμει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είχε αρχικά συσταθεί με 

το άρθρο 12 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α`) όπως ισχύει. 

 
  4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με αποφάσεις της  περιπτώσεις 
επιβολής τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα 
διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και υποχρεώνει τα ελεγχόμενα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν, περιοδικώς ή κατά περίπτωση, σε αυτήν ή 

στα όργανα ελέγχου στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου. 
 
  5. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο όργανα δικαιούνται να ελέγχουν, 
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα βιβλια και 
στοιχεία των επιχειρήσεων:  
 
  α) οι οποίες έχουν τεθεί, με διάταξη νόμου, υπό τον έλεγχο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
 
  β) των οποίων συγκεκριμένη δραστηριότητα, προϋποθέτει άδεια της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και  
 
  γ) οι οποίες παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων. 
 

  
 
  7. Ο κανονισμός εποπτείας, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του 
άρθρου 1 του ν.1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`), καταρτίζεται και τροποποιείται 
με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

  8. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι νομικών 
προσώπων, χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και χρηματιστές που εν γνώσει 
τους υποβάλλουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή 
παραλείπουν την υποβολή στοιχείων ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο 
τη διενέργεια ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή δημοσιεύουν ψευδή ή 

ανακριβή οικονομικά στοιχεία για την επιχείρηση τους τιμωρούνται με 
φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι πενήντα εκατομμύρια δραχμές. 
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  9. Η ποινική δίωξη στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 

του ν. 876/1979, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 1806/1988, 
του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 72, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73, των παραγράφων 15, 16 και 17 του άρθρου 77 του παρόντος 

νόμου και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ασκείται ύστερα από 
έγκληση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
  "10. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων, η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 
μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. και σε περίπτωση υποτροπής 
μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δρχ. σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς 
ή κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής οικονομίας ή 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς." 
                                                                                                                                                                        

 
     *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2836/2000,ΦΕΚ Α 168/24.7.2000 

      ορίζεται ότι: 
 " 3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις 
δ`, ε`, και στ` του άρθρου 78 ν.1969/1991 και ιδίως στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 και 9 και 10 του άρθρου 76 του ν. 
1969/1991, στο άρθρο 4α του ν. 1806/1988, στην παρ. 5 του άρθρου 2 του 
α.ν. 148/1967, στο άρθρο 11 του π.δ. 350/1985, στο άρθρο 7 του π.δ. 
360/1985, στο άρθρο 14 του π.δ. 51/1992 και στο άρθρο 11 του π.δ. 

53/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη των αρμόδιων οργάνων και το 
προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπέχουν αστική 
ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους, που 
αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις, εκτός από τις περιπτώσεις της 
τέλεσης των αδικημάτων της κατάχρησης εμπιστευτικής πληροφόρησης και 
της παραβίασης του χρηματιστηριακού απορρήτου. 

  4. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης 

ισχύος του ν.2533/1997".                                                                                                           
 
                                                                                                                                                      
 
   ***Η παρ.10 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 96 του  
      Ν.2533/1997 (Α 228) 

 
  11. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή εγκρίσεις που 
χορηγούνται σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς για την έκδοση στην 
Ελλάδα ομολογιών και γενικώς την άντληση κεφαλαίων από την ελληνική 
κεφαλαιαγορά παρέχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς." 
 
     ***Το άρθρο 76 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 του Ν.2166/1993 

        (ΦΕΚ Α 137) 

 
      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.12 του άρθρου 18 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) 
ορίζει ότι:"Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δύναται να 
προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή να 
αποσπώνται σε αυτό από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, μέχρι 
πέντε (5) άτομα εξειδικευμένα σε θέματα Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την 

εποπτεία του άρθρου 76, του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`) των εργασιών της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στους κατά τα ανωτέρω απασχολούμενους 
υπαλλήλους μπορεί να χορηγείται ειδικό επίδομα, του οποίου το όριο 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας." 
 
   

"12. Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής  
Διαμεσολάβησης του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο θ` του ν. 2396/1996, Ανώνυμες  
Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρείες Επενδύσεων  

Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην Κύρια  
ή  
στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο  



φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά  

κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο  
απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή  
τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την  

άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση  
έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές που  
διενεργούν  
τακτικό έλεγχο ή έκτακτους ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες." 
 
*** Η παρ.12,η οποία είχε προστεθεί με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.2651/1998, 
    Α 248/3.11.1998,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρο 31  

Ν.3461/2006, 
    ΦΕΚ Α 106/30.5.2006. 
 
  13. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για 

λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες 

ή τα στοιχεία, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο. Η απαγόρευση αυτή αίρεται : 
 
 
"β. Οταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και 
κάθε άλλο έγγραφο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το 
διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι διοικητικές αυτές 

πράξεις είναι ελεύθερα ανακοινώσιμες. 
 
  γ. Για την υποβολή, υποστήριξη ή αντίκρουση ενώπιον των δικαστηρίων 
αιτήσεων, ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων υπέρ ή κατά διοικητικών 
πράξεων του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς." 
 

  *** Οι περ. β`και γ`αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1  

      άρθρ.8 Ν.2843/2000,ΦΕΚ Α  219/12.10.2000. 
 
  δ) Για την αναφορά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες 
εισαγγελικές και δικαστικές αρχές τυχόν αξιόποινων πράξεων. 
 
  ε) Για την ανακοίνωση με συγκεντρωτική μορφή των πιο πάνω στοιχείων 

και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται. 
 
«στ) Για την ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές και γενικά αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών-  
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ, καθώς επίσης και τρίτων κρατών, 
εφόσον  

έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τις 

αρμόδιες  
αρχές των κρατών αυτών.» 
 
*** Η περίπτωση στ΄αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 155 
       Ν.4261/2014,,ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 

  ζ) Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μελών των νόμιμων διοικητικών 
οργάνων και του λοιπού προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα 
πλαίσια των καθηκόντων τους. 
 
   "η. Μετά από ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού 
συμβουλίου κατά τη διάρκεια ανάκρισης, προανάκρισης, ή προκαταρκτικής 

εξέτασης,  ύστερα από σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή ή 
μετά από απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, 
εφόσον η παροχή αυτών είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση και την 

τιμωρία πλημμελήματος ή κακουργήματος." 
 
  *** Η περ. η`προστέθηκε  με την παρ.2 άρθρ.8 Ν.2843/2000, 



      ΦΕΚ Α  219/12.10.2000 με την οποία ορίζεται επίσης ότι: 

 " Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης εφαρμόζεται σε υποθέσεις, των οποίων 
η σχετική δικαστική έρευνα αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου". 

 
  14. Πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τιμωρούνται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
371 του Ποινικού Κώδικα, αν παραβούν το πιο πάνω απόρρητο. Κατά τις 
διατάξεις του ίδιου άρθρου τιμωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 
 
  15. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα 

με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με 
απόφασή της, μπορεί να επιβάλλει κατά των υποχρέων πρόστιμο μέχρι ποσού 
εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής 
μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών." 

 
 *** Οι παρ.12-15 προστέθηκαν με την παρ.1 

     άρθρ.14 Ν.2651/1998 Α 248/3.11.1998. 
 
      
 
 

 

Αρθρο 76Α 

 

 "Αρθρο 76Α 
 
 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με  
ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος και  

απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. 

 
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απολαύουν  
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής  
ανεξαρτησίας,  
δεσμευόμενα μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν τους  

φορείς που τους πρότειναν. 
 
 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων μέσα στο μήνα  
Μάρτιο κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομίας και  
Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καλείται τουλάχιστον δύο  
φορές το χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να την  
ενημερώνει για θέματα της κεφαλαιαγοράς." 

 
 *** Το άρθρο 76α προστέθηκε με το άρθρ.22 Ν.3371/2005,ΦΕΚ Α 178/14.7.2005 
 

 

 

Αρθρο 77 

 

                          Αρθρο 77 
 
1. Οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
ασκούνται από τα εξής όργανα: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική  
Επιτροπή. 

 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι επταμελές,  
αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α` και Β`) και τέσσερα μέλη  
και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 
 
3. Για το διορισμό του Προέδρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49Α του  

Κανονισμού της Βουλής. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από  
καταλόγους τριών υποψηφίων ο καθένας, που συντάσσονται αντιστοίχως από την  
Τράπεζα της Ελλάδος και το Χρηματιστήριο Αθηνών." 
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*** Οι παρ.1 έως 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3756/2009, 
    ΦΕΚ Α 53/31.3.2009. 
   

 
   
 
  "4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα 
αναγνωρισμένου κύρους και να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε 
θέματα Κεφαλαιαγοράς. Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, οι δε αποδοχές τους καθορίζονται από τον 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ο 
οποίος καθορίζει επίσης τις αμοιβές των λοιπών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορούν να 
καταβάλλονται έξοδα κινήσεως ή παραστάσεως στα μέλη της Επιτροιτής 

Κεφαλαιαγοράς. 
 

  Μέλη του διδακτικού προσωπικού οικονομικών Πανεπιστημίων ή νομικών 
και οικονομικών τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον διοριστούν στην 
Εκτελεστική Επιτροπή ή και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς δικαιούνται να εκτελούν συγχρόνως και τα καθήκοντα που 
απορρέουν από την Πανεπιστημιακή τους θέση." 
"Μία από τις θέσεις αντιπροέδρων δύναται να πληρούται με ανάλογη 
εφαρμογή των άρθρων 36 παρ. 7 και 35 παρ. 14 εδ. β` του ν. 2324/1995. 

Ο ούτω οριζόμενος αντιπρόεδρος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 
Επιτροπή Κεφαλοιαγοράς κατά πλήρη απασχόληση και χωρίς αμοιβή, πλην 
οδοιπορικών και εξόδων παράστασης, δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 
άρθρου 35 παρ. 17 εδάφιο πρώτο του ν. 2324/1995 και επανέρχεται 
αυτοδίκαια πλήρως στα αρχικά καθήκοντά του μετά τη λήξη της θητείας 
του. 

 

  ***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2471/1997 (Α 46) 
 
  ***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 του άρθρου 10 του 
     Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ.6 του  
     άρθρου 18 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) 
 

  5. Οι οργανισμοί οι αναφερόμεναι ανωτέρω στην παράγραφο 3 οφείλουν, 
εντός μηνός αφότου λάβουν το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, να υποβάλουν το σχετικό κατάλογο. Σε περίπτωση μη τηρήσεως 
της προθεσμίας, ο διορισμός των μελών γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας. 
 
  6. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Ο Πρόεδρος 

Και οι δύο Αντιπρόεδροι μπορούν να αναδιορίζονται, αλλά η συνολική 

θητεία καθενός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Τα λοιπά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου αναδιορίζονται ελευθέρως. 
 
 
"7. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους διορίζεται αντικαταστάτης  
του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εφαρμοζομένου και  

του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση  
αυτή ως χρόνος θητείας ορίζεται το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που  
κατείχε την κενωθείσα θέση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και  
Οικονομικών η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί και μετά  
τη λήξη της μέχρι το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως για  
διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες." 

 
*** Η  παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3756/2009, 
    ΦΕΚ Α 53/31.3.2009. 

   
 
  8. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται να ανακαλέσει το διορισμό 



μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν 

συντρέξει σοβαρά πειθαρχικό παράπτωμα ή καταδίκη για αδίκημα που 
αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση. 
 

 
  
 
"9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται δύο φορές το μήνα από τον Πρόεδρο  
και συνεδριάζει, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα τουλάχιστον μέλη.  
Οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε  
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου." 

 
 
*** Η  παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3756/2009, 
    ΦΕΚ Α 53/31.3.2009. 

 
  10. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο 

Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
  11. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και 
συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως, εφόσον παρίστανται 
αυτοπροσώπως δύο τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επτροπής λαμβάνονται με δύο τουλάχιστο θετικές ψήφους. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
  12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχουν 
άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που αφορά 
αντικείμενο που τελεί υπό τον κατά νόμον έλεγχο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως, πειθαρχικών ή 
ποινικών συνεπειών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ανακαλεί το διορισμό 

του παραβάτη. 

 
  13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στη συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική 
Επιτροπή για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία είναι 
σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού ή νομικά πρόσωπα με τα 
οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή στο μετοχικό 

κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα. Η παράβαση του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιφέρει ακυρότητα της απόφασης, αλλά 
συνεπάγεται πειθαρχική και τυχόν ποινική ευθύνη του παραβάτη, ο δε 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται, ανεξαρτήτως των προηγουμένων, να 
ανακαλέσει το διορισμό του μέλους αυτού. 
 
  14. Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο 

ή σε διοικητικό όργανο επιχειρήσεως που τελεί υπό τον κατά νόμον έλεγχο 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως 
πειθαρχικών ή ποινικών συνεπειών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται 
να ανακαλέσει το διορισμό του παραβάτη. 
 
  15. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή 

τιμωρείται όποιος, έχοντας αποκτήσει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών 
για επιχείρηση με αφορμή μόνιμη ή πρόσκαιρη παροχή υπηρεσιών με 
οποιαδήποτε ιδιότητα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χρησιμοποιεί ης 
πληροφορίες αυτές, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου και αγοράζει ή 
πωλεί χρηματιστηριακές ή μη κινητές αξίες της επιχειρήσεως αυτής για να 
επιτύχει σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του ή τρίτον, ή να 

επιφέρει σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτον. 
 
  16. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου 15 τιμωρείται όποιος 

αποκτά άμεσα ή έμμεσα γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για επιχείρηση 
από πρόσωπα που είχαν αποκτήσει, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο 15, γνώση των πληροφοριών και τις χρησιμοποιεί εν γνώσει του 



γεγονότος ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, είτε ο ίδιος είτε 

μέσω άλλου προσώπου, και αγοράζει ή πωλεί χρημαστηριακές ή μη αξίες της 
επιχειρήσεως αυτής για να επιτύχει σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον 
εαυτό του ή τρίτον ή να επιφέρει σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτον. 

 
  17. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή 
τιμωρείται όποιος, έχοντας αποκτήσει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών 
για επιχείρηση με αφορμή μόνιμη ή πρόσκαιρη παροχή υπηρεσιών με 
οποιαδήποτε ιδιότητα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθιστά γνωστές 
τις πληροφορίες αυτές σε άλλον, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από διάταξη 
νόμου ή συντελείται στο πλαίσιο εκτελέσεως των καθηκόντων του. 

 
  18. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της πληροφορίας κατά τις ανωτέρω 
παραγράφους 15, 16 και 17, είτε οι αξίες που αγοράζονται ή πωλούνται 
είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακή αγορά είτε όχι, 

κρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν.180β/1988, όπως 
ισχύει. 

 
   ***Το άρθρο 77 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 του Ν.2166/1993 
      (ΦΕΚ Α 137) 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) ορίζει 
ότι:"Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 77 
του ν. 19691991, όπως ισχύει, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπει ο νόμος έως οτου διορισθεί 
Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
νόμο." 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε ρύθμιση άρθρου 13, Ν. 2166/1993  σε συνδιασμό με  
     παρ. 9, άρθρου 18, Ν. 2198/1994  περί  εξαιρέσεως  Επιτροπής 

     κεφαλαιαγοράς  από τον δημόσιο τομέα. 

 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 37 Ν.2324/1995 (Α 146): 
 1.  Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς προσλαμβάνονται με έγγραφη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, υπογραφόμενη απο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2168/1994 (ΦΕΚ 137 Α`) και το 
άρθρο 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α`) και ισχύει σήμερα. 
 
  2. Οι αρμοδιότητες των δύο Αντιπροέδρων σχετικά με την εποπτεία των 
Διευθύνσεων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου. 
 

 

 

Αρθρο 78 

 

                         Αρθρο 78 

 
     Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει τις κατωθι αρμοδιότητες: 
 
  α. εκδίδει πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα όπου προβλέπεται απ το 
νόμο, όπως επί θεμάτων σχετικών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
των Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιριών, των Εταιριών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και των Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επί 
καθορισμου νέων χρηματιστηριακών πραγμάτων και χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, αποθετηρίου τίτλων, κεφαλαίου ασφαλείας χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, των ορίων της επενδυτικής πολιτικής των Εταιριών Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου και των Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, των 

μεθόδων αποτιμήσεως μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών, του 
ανωτάτου αριθμού μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, επί καθορισμού 

των κριτηρίων ασκήσεως του λειτουργήματος αυτών, εξειδικεύσεως 
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κριτηρίων χορηγήσεως άδειας λειτουργίας των Ανωνύμων Χρηματιστηριακών 

Εταιριών, Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Α.Ε. Διαχειρίσεως 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων και αναπροσαρμογής του ελαχίστου ύψους του 
μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιριών. 

 
   "Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αποφάσεις της, δύναται να ρυθμίζει τη 
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες τα μέλη του 
χρηματιστηρίου θα συναλλάσσονται με πρόσωπα που εκπροσωπούν επενδυτές 
και μεσολαβούν μεταξύ αυτών και των μελών του χρηματιστηρίου για την 
κατάρτιση από τα μέλη του χρηματιστηρίου χρηματιστηριακών αυναλλαγών 
επ` ονόματι των επενδυτών". 

 
 *** Το άνω εντός  " " εδάφιο προστέθηκε από το άρθρο 24 Ν.2324/1995  
     (Α 146). 
 

«Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να θεσπίζονται και να εξειδικεύονται 
τα  

τεχνικά μέτρα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, 
σύμφωνα με τις  
κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών  
(ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 16 του Κανονισμού 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, «σχετικά με τη σύσταση της  

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 
331)».» 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της περ.α΄προστέθηκε με το άρθρο 14 
        Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 

  β. Χορηγεί και αναλογεί άδειες Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιριών, 

Εταιριών επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων και τηρεί μητρώο των εταιριών αυτών, αποφασίζει επί της 
εισαγωγής εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις περιπτώσεις των 
άρθρων 3 επ. του προεδρικού διατάγματος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α` ), 
προβαίνει σε αναστολή της διαπραγματεύσεως των μετοχών, διαγραφή αυτών, 
διορίζει επιτρόπους όπου προβλέπεται από το νόμο, χορηγεί άδειες 

εκδόσεως τίτλων σταθερού εισοδηματος και αυξήσεως μετοχικών κεφαλαίων 
δια δημοσίας εγγραφής, άδειες μεταβιβάσεως μετοχών Ανωνύμων 
Χρηματιστηριακών Εταιριών και Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, 
εγκρίνει και τροποποιεί κανονισμούς και καταστατικά αυτών και διορίζει 
χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και χρηματιστές. 
 
  γ. Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων 

κεφαλαιαγοράς. 

    
 
   "δ. Διενεργεί ελέγχους σε εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι  
εισηγμένες  
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες, σε  
συμβούλους χρηματιστηριακών επενδύσεων, σε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου  

και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, σχετικά  
με  
την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ιδία, ελέγχει την τήρηση  
των κανόνων δεοντολογίας από τα στελέχη αυτών των εταιριών και προβαίνει σε  
ανακοινώσεις επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Οι ανωτέρω έλεγχοι της  
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες σε  

χρηματιστήριο δύναται να έχουν ως αντικείμενο και την τήρηση των διατάξεων  
της νομοθεσίας ως προς θέματα νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με την  
προστασία των συμφερόντων τους και την κατοχύρωση της αξιοπιστίας της  

χρηματιστηριακής αγοράς. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο έλεγχοι μπορεί να  
επεκτείνονται και σε εταιρίες συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42ε  
παρ. 5 του Κ.ν. 2190/1920 με εταιρίες, των οποίων κινητές αξίες είναι  



εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Οι έλεγχοι της παρούσας περίπτωσης δ` είναι  

δειγματοληπτικοί." 
 
 

*** Η περ. δ΄αντικαταστάθηκε ως άνω με  το άρθρ.52 παρ. 3 
    Ν.3371/2005,ΦΕΚ Α 178/14.7.2005. 
 
 
ε. Επιβάλλει τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις και πειθαρχικές 
ποινές. 
 

  στ. "Επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που συνδέονται με την κατάχρηση της  
αγοράς, δηλαδή της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της χειραγώγησης  
της αγοράς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις." 
 

*** Η περ.στ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 παρ.3γ  
    Ν.3340/2005,ΦΕΚ Α` 112/10.5.2005.ΠΡΟΣΟΧΗ:Εναρξη ισχύος από 11/7/2005  

 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τις παρ.3-4 άρθρ.3 Ν.2836/2000,ΦΕΚ Α 168 ορίζεται ότι: 
 " 3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις 
δ`, ε`,και στ` του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 και ιδίως στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 και 9 και 10 του άρθρου 76 του ν. 
1969/1991, στο άρθρο 4α του ν. 1806/1988, στην παρ. 5 του άρθρου 2 του 

α.ν. 148/1967, στο άρθρο 11 του π.δ. 350/1985, στο άρθρο 7 του π.δ. 
360/1985, στο άρθρο 14 του π.δ. 51/1992 και στο άρθρο 11 του π.δ. 
53/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη των αρμόδιων οργάνων και το 
προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπέχουν αστική 
ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους, που 
αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις, εκτός από τις περιπτώσεις της 

τέλεσης των αδικημάτων της κατάχρησης εμπιστευτικής πληροφόρησης και 

της παραβίασης του χρηματιστηριακού απορρήτου. 
  4. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης 
ισχύος του ν. 2533/1997". 
 
  ζ. Ρυθμίζει κάθε θέμα που έχει σχέση με την ομαλή λειτουργία της 
χρηματιστηριακής αγοράς την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και 

κάθε αλλο θέμα που απορρέει από άλλες διατάξεις. 
 
  η. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος νόμου και δικαιούται να ζητεί κάθε πληροφορία αναγκαία για την 
άσκηση του έργου της. 
 
  θ. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές 

για τη άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό 

τομέα καθώς και με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - 
Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
  ιβ"(ια). Με πράξεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δημοσιευόμενες στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ο λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού 
του άρθρου. 

 
    ***Το παλιό ια`αναριθμήθηκε σε ιβ`με την παρ.21 του άρθρου 113 του  
       Ν.2533/1997 (Α 228) 
 
  *** Το υπάρχον κείμενο του παρόντος άρθρου αποτέλεσε την νέα παρ.1 
      και οι επόμενες παρ.2 έως και 4 προστέθηκαν δυνάμει του άρθρου 11 

      του Ν.2166/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.2 του  
      άρθρου 18 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43). 
    

   "2. Οι κατά νόμο αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ασκούνται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 



  3. Το Διοικητικά Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί αρμοδιότητες στην 

Εκτελεστική Επιτροπή, πλην των κατωτέρω: 
 
  α. Καθορισμό του, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 1806/1988 

(ΦΕΚ 207 Α`), άπως ισχύει σήμερα, ανώτατου αριθμού των μελών του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και των κατά την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ίδιου ως άνω νόμου κριτηρίων που αφορούν την επαγγελματική 
καταλληλότητα και εμπειρία των υποψήφιων χρηματιστηριακών εκπροσώπων ή 
χρηματιστών, εξειδίκευση των κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου ως 
άνω νόμου, όπως ισχύει, κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας συστάσεως 
Χρηματιστηριακής Εταιρείας και των κατά το άρθρο 2 παρ. 2 και το άρθρο 

27 παρ. 2 του παρόντος νόμου κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας συστάσεως 
εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείας διαχειρίσεως αμοιβαίων 
κεφαλαίων, αύξηση του, κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 και 26 παρ. 2 του 
παρόντος νόμου, ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων 
κεφαλαίων, αναπροσαρμογή του κατά το άρθρο 17 παρ. 2α του παρόντος 

νόμου, ελάχιστου ύψους του ενεργητικού κάθε συγκροτούμενου αμοιβαίου 
κεφαλαίου και καθορισμός νέων χρηματιστηριακών πραγμάτων κατά το άρθρο 
70 του παρόντος νόμου, καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που 
πρέπει να πληρούν οι Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ο 
θεματοφύλακας των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου για 
τη διασφάλιση του συμφέροντος των μεριδούχων, καθορισμό των μέσων και 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιεί η Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων, με αντικείμενο κινητές αξίες, για την αποτελεσματική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων και για την κάλυψη 
συναλλαγματικών κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης αυτής και 
καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται για τη 
σύναψη δανείων αντιστήριξης (BACK TO BACK) σε ξένο νόμισμα από Α.Ε. 
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

 

  β. Χορήγηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών 
λειτουργίας χρηματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων και 
ανάκληση των αδειών αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, απόφαση 
της κατ` άρθρο 3 περίπτωρη 1,3 τελευταίο εδάφιο του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 
126 Α`) εισαγωγής μετοχών και ομολογιών στο Χρηματιστήριο, απόφαση της 

προβλεπόμενης από τη νομοθεσία περί χρηματιστηρίων διαγραφής εταιρειών 
και κινητών αξιών απά το Χρηματιστήριο, διορισμός των χρηματιστών κατά 
το άρθρο 10 του ν. 1806/1988, έγκριση του διορισμού χρηματιστηριακού 
εκπροσώπου κατά το άρθρο 6 του ίδιου νόμου και ανάκληση τέτοιας 
έγκρισης κατά το άρθρο 60 παρ. 2 του παρόντος νόμου και λήψη των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου αποφάσεων. 
 

  γ. Διατύπωση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας των προβλεπόμενων 

από την κείμενη νομοθεσία γνωμών, προτάσεων ή εισηγήσεων, όπου για την 
έκδοση αποφάσεως από τον άνω Υπουργό προαπαιτείται γνώμη, πρόταση ή 
εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
  δ. Διατύπωση των προβλεπόμενων από την περίπτωση γ της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του α.ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 

316/1976, γνωμοδοτήσεων. 
 
  ε. Κατάρτιση και τροποποίηση του προβλεπόμενου από την παρ. 4 του 
άρθρου 1 του ν. 1806/1988 σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 76 του 
παρόντος νόμου, κανονισμού εποπτείας. 
 

  στ. `Εκδοση αποφάσεων κατά την παρ. 4 του άρθρου 76 του παρόντος 
νόμου. 
 

  ζ. Επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προστίμων 
πειθαρχικών ποινών και λοιπών διοικητικών κυρώσεων, όπου προβλέπεται 
τέτοια αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 



 

  η. Απόφαση υποβολής αίτησης - έγκλησης για έναρξη ποινικής δίωξης 
όπου απαιτεί ο νόμος τέτοια αίτηση. 
 

  4. Η εκτελεστική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα της εκτελέσεως των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου." 
                                              
    *** Οι παρ.2 έως και 4 προστέθηκαν με το άρθρο 11 του Ν.2166/1993  
        ΦΕΚ Α 137),όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 18  
        του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43). 
 

    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.10 του άρθρου 18 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) ορίζει 
ότι:"Προστίθεται στο άρθρο 78 παρ. δ` στο εδάφιο τέσσερα του ν. 
1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας "περί Κεφαλαιαγοράς και η παράγραφος γίνεται ως 

εξής: 
"δ. Διενεργεί ελέγχους σε εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε Ανώνυμες Χρηματιστηριακές 
Εταιρείες σε συμβούλους χρηματιστηριακών επενδύσεων, σε Εταιρείες 
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην 
Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας περί Κεφαλαιαγοράς, ιδία, ελέγχει την τήρηση των 
κανόνων δεοντολογίας από τα στελέχη αυτών των εταιρειών και προβαίνει 
σε ανακοινώσεις επι των αποτελεσμάτων των ελέγχων."!!! 

Η ΝΟΜΟΣ αδυνατεί να αποκαταστήσει την κατά ασαφή τρόπο διατυπούμενη αληθή 
βούληση του νομοθέτη. 
 
 

 

Αρθρο 78α 

 

"Άρθρο 78 Α  
 
Συμβουλευτική Επιτροπή 
1. Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έργο της  

οποίας είναι η διατύπωση απόψεων σχετικά με κανονιστικές ρυθμίσεις της  
τελευταίας. Μπορεί επίσης να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτάσεις  
για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς. Σε περίπτωση που η Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την  
υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη διατύπωση  
γνώμης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
 

2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι επταμελής. Τα μέλη της Συμβουλευτικής  
Επιτροπής εκπροσωπούν την Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), το Σύνδεσμο  
Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ),  

την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), το Σύνδεσμο Εταιριών Διαμεσολαβητικών  
Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ) και "τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου  
(ΣΕΔ)". 
 

 *** Οι πέντε τελευταίες λέξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 
     αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.2 άρθρο 27 Ν.3763/2009, 
     ΦΕΚ Α 80/27.5.2009. 
 
Κάθε φορέας προτείνει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι  
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια  

απόφαση ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώτερο  
στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
 
3. Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τριετής. 

 
4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της Αντιπρόεδρο και  

Γραμματέα και συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της στα Γραφεία  
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της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς." 

 
*** Το άρθρο 78Α προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3756/2009, 
    ΦΕΚ Α 53/31.3.2009. 

 
 
 
 

Αρθρο 81 

 

                            Αρθρο 81 
   
  1. Το εν γένει προσωπικό της επιτροπής κεφαλαιαγοράς μπορεί να 
προέρχεται εν μέρει ή εν όλω από μετάταξη ή απόσπαση από υπουργεία ή 
κατοπιν προτασεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δύναται να ρυθμίζεται 

κατά παρεκκλιση των ισχυουσών διατάξεων η υπηρεσιακή  κατάσταση του εν 

γένει προσωπικού και η διαδικασία μεταταξης ή απόσπασης αυτού. 
 
  2  Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται "επιτροπή κεφαλαιαγορας" 
νοείται η επιτροπη κεφαλαιαγοράς του παρόντος νόμου. 
 
 

 

 

Αρθρο 82 

 

                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ` 

                ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
                             Αρθρο 82 

 
  1. Οι εταιρίες επενδυσεων χαρτοφυλακίου, οι Α.Ε διαχειρίσεως και τα 
αμοιβαία κεφάλαια, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ 
608/1970 "περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων 

κεφαλαίων" (ΦΕΚ 170 Α ) υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με αυτές εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος του. Οπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε εταιρία 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Α.Ε. διαχειρίσεως, και αμοιβαίο κεφάλαιο του 
ν.δ. 608/1970 (ΦΕΚ 170 Α`), νοείται αντιστοίχως εταιρία επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου, Α.Ε. διαχειρίσεως και αμοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος 

νόμου. 
  
  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το ν.δ. 608/1970 
(ΦΕΚ 170 Α`), καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξεως, 
που αντίκειται στον παρόντα νόμο. 

 
  3.   Αμοιβαία  κεφάλαια  που ήδη λειτουργούν ή έχουν συσταθεί μέχρι  

της εκδόσεως του παρόντος διατάγματος έχουν υποχρέωση  να  συμμορφωθούν  
προς  τις  διατάξεις αυτού εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσιεύσεώς  
του. 
 
     ***Η παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.433/1993 (ΦΕΚ Α 183) 
 
 

 

Αρθρο 83 

 

                         Αρθρο 83 
   

  Καταργείται ο νόμος 431/1976 (ΦΕΚ 236 Α`) περί συμπληρώσεως και 

τροποποιήσεως των περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζικών 
διατάξεων. 
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Αρθρο 84 

 

                           Αρθρο 84 
   

  1)"Οι τράπεζες δύνανται να ιδρύουν μέχρι την 31η Ιουνίου 1996 ανώνυμες 
εταιρείες διαχειρίσεως και ρευστοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού ή 
του παθητικού τους".  
Το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι τουλάχιστον 1.000.000.000 δρχ.  
Οι μετοχές των εταιριών αυτών είναι ονομαστικές. Στην επωνυμία του πρέπει 
να περιλαμβάνονται οι λέξεις "Εταιρία Διαχειρίσεως Ενεργητικού Παθητικού". 

 
*** Το πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ.3 άρθρου 59 
     Ν.2324/1995 (Α 146). 
 
  2(α) Οι εισφορές σε είδος κατά την ίδρυση της εταιρίας, που 
συνίστανται σε απαιτήσεις, ολόκληρες συμβάσεις, χρεόγραφα, ακίνητα 
κ.λπ., είναι απαλλαγμένες από φόρο με εξαίρεση το φόρο συγκεντρώσεως 

κεφαλαίου και το φόρο προστιθέμενης αξίας, τέλος χαρτοσήμου, εισφορές, 
παρακρατήσεις και οποιοδήποτε γενικά δημοσιονομικό βάρος ή υποχρέωση 
είτε προς το Δημόσιο, είτε προς τρίτους. 
 
  2(β) Οι ανωτέρω αντικειμενικές φορολογικές απαλλαγές ισχύουν και για 
κάθε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τις ιδρύτριες τράπεζες προς 
τις θυγατρικές τους εταιρίες του παρόντος άρθρου, η οποία δεν γίνεται 

με μορφή εισφοράς, ή και αντιστρόφως για κάθε μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων από τις εταιρίες του παρόντος άρθρου προς τις ιδρύτριες 
τράπεζες. 
 
  2(γ) Ι) Για τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων των προηγούμενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου τα τυχόν συμβολαιογραφικά έξοδα, τα 

έξοδα εγγραφής στα δημόσια βιβλία κ.λπ υπολογίζονται με βάση τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 4171 /1961 (ΦΕΚ 93 Α`), όπως ισχύει σήμερα. 
 
  ΙΙ. Ως αξία των απαιτήσεων των τραπεζών, που εισφέρονται προς τις 
εταιρίες του παρόντος άρθρου για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή 
που μεταβιβάζονται σ αυτές μετά την ίδρυση, μπορεί να υπολογίζεται η 
εμφανιζόμενη στα βιβλία της εισφερούσης τράπεζας, ύστερα από  έγκριση 

του Υπουργού Εμπορίου. 
 
  3(α) Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, που ρυθμίζονται στα πιο 

πάνω άρθρα, συνεπάγονται, πλην αντίθετης συμφωνίας, συμμεταβίβαση όλων 
των παρεπόμενων συμφωνητικών, δικαιωμάτων, προνομίων, ασφαλειών 
εμπραγμάτων και προσωπικών, χωρίς τη σύμπραξη ή ακόμα και συναίνεση του 
υποχρέου. Η μεταβίβαση αναγγέλλεται στους υπόχρεους με κάθε τρόπο. Οι 

αρμόδιοι σημειώνουν στα δημόσια βιβλία τις μεταβολές με την αίτηση της 
ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ή της θυγατρικής της. 
 
  3(β) Για μεταβιβαζόμενες επίδικες απαιτήσεις ή για μεταβιβάσεις στο 
στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, η διαδικασία και οι επί μέρους 
διαδικαστικές πράξεις συνεχίζονται στο όνομα του διαδόχου ύστερα από 

δήλωση για τη μεταβολή, που γίνεται δια δικογράφου ή καταχωρίζεται στα 
πρακτικά προκειμένου για δίκη ή προς τον υπάλληλο επί του 
πλειστηριασμού προκειμένου για εκτέλεση. 
 
  3(γ) Στις συγχωνεύσεις τραπεζικών ανωνύμων εταιριών μεταξύ τους ή 

τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας και θυγατρικής της εταιρίας διαχειρίσεως 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εξακολουθεί να εφαρμόζεται και 

εφεξής το άρθρο 6 του ν. 2292/1953 "περί συγχωνεύσεως ανωνύμων 
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τραπεζικών εταιριών" (ΦΕΚ 31 Α). Τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

δεν απαλλάσσεται του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου. 
    
 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ισχύς του άρθρου 84 του παρόντος νόμου παρατάθηκε 
    μέχρι 31 Ιουνίου 1996   δυνάμει της παρ.3 άρθρου 59 Ν.2324/1995  
    (Α 146). 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.15 άρθρ.16 Ν.2515/1997 ΦΕΚ Α 154/25.7.1997 
    ορίζεται ότι: 
   "15. Στην περίπτωση του άρθρου 84 παρ. 3 εδ. γύ του ν. 1969/1991 

Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις 
εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 167 Αύ) εφαρμόζονται εφεξής οι παράγραφοι 9 έως και 12 του 
παρόντος άρθρου".  

 
 

 

Αρθρο 85 

 

                           Αρθρο 85 
   

  «1. Το Δημόσιο δύναται να αγοράζει τοις μετρητοίς ή με έκδοση ομολογιακών  
δανείων μετοχές και άλλους τίτλους εκδόσεως τραπεζών στο εσωτερικό και στο  
εξωτερικό. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται  
ο  
τύπος των ομολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης αυτών.» 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.16      

    Ν.3297/2004,ΦΕΚ Α 259/23.12.2004. 

 
  2. Επί των πάσης φυσεως στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των 
εταιριών του άρθρου 84 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι νόμοι και 
οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εφαρμόζονται επί των ομοίων 
στοιχείων των μητρικών τους τραπεζών. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον 

εκτοκισμό του κεφαλαίου και των τόκων απαιτήσεων των εταιριών αυτών τη 
φορολογία επί των τόκων και τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. 
 
  3. Οι τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες έχουν θυγατρικές 
ανώνυμες εταιρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 
δύνανται να εκπίπτουν από τα ακαθαριστα έσοδά των για τον προσδιορισμό 
των αποτελεσμάτων χρήσεως, ανευ ποσοτικού περιορισμού, αφορολόγητες 

προβλέψεις για υποτίμηση της αξίας της συμμετοχής των στις θυγατρικές 
των εταιρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι 
προβλέψεις αυτές δεν μπορούν να υπερβούν το ύψος του μετοχικού 

κεφαλαίου της θυγατρικής επιχειρήσεως. 
 
 

 

Αρθρο 86 

 

                          Αρθρο 86 
   
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων τραπεζικών 

εταιριών ή κατόπιν γενικής εξουσιοδοτήσεώς του, αποφασίζεται η απόσπαση 
πάσης κατηγορίας προσωπικού, παρέχοντος προς αυτές υπηρεσίες στις 
θυγατρικές εταιρίες διαχειρίσεως και ρευστοποιήσεως στοιχείων  
ενεργητικού και παθητικού. Το αποσπώμενο προσωπικό διατηρεί τα 
εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα. 
 

 

 

Αρθρο 87 
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                           Αρθρο 87 
         
  Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 84, 85 και 86 ρυθμίζονται με 

κοινές αποφάσεις των Υπουργων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 
 
 

Αρθρο 88 

 

                           Αρθρο 88 
    
  1. Η βεβαίωση μη πληρωμής επιταγής δύναται να συντάσσεται και από 
κατάστημα της πληρώτριας τράπεζας διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
τηρείται ο λογαριασμός, επί του οποίου σύρεται η επιταγη, ή και από 
κατάστημα τράπεζας διαφορετικής από την πληρώτρια. Η τελευταία αυτή 

τράπεζα ενεργεί μετά από σχετική εξουσιοδότηση του πληρωτή. 

 
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου 
καθορίζονται ο χρόνος και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
διάταξης. 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά εκδόθηκε η υπ`αριθμ. 6617/Β 104/1992 απόφαση  
     των Υπουργών Εθν.Οικονομίας και Εμπορίου (ΦΕΚ Β`100) η οποία ορίζει 

     τα εξής: 
     "1. Η βεβαίωση μη πληρωμής της επιταγής σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν. 
     1969/1991 συντάσσεται μετά από σχετικές πληροφορίες και προκειμένου 
     περί διαφορετικών τραπεζών μετά και από εξουσιοδότησης της  
     πληρώτριας τράπεζας, επιτρεπομένης και επικοινωνίας και παροχής 
     εξουσιοδότησης και με ηλεκτρονικούς μηχανογραφικούς τρόπους. Η  

     βεβαίωση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 ΝΔ 1325/1972 με  

     μνεία της σχετικής εξουσιοδότησης όπου απαιτείται. 
     2. Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 88 Ν. 1969/1991 αρχίζει από  
     την 20η Φεβρουαρίου." 
 
 

 

 

Αρθρο 90 

 

                            Αρθρο 90 
  

  Η διάταξη της περίπτωσης δ` της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 
1965/1991 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του  
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)" (ΦΕΚ 146 Α`) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

    
  "δ) Για την επαλήθευση των τιμών όλων των αλλοδαπών φαρμάκων 
(παρασκευαζομένων συσκευαζομένων και εισαγομένων) θα ερευνώνται οι 

τιμές πώλησης στις χώρες της Ευρώπης και τη χώρα προέλευσης. Με 
αγορανομική διάταξη καθορίζονται οι λεπτομέρειες του τρόπου 
επαλήθευσης". 
 
 

 

Αρθρο 91 

 

                          Αρθρο 91 
   
  Η διάταξη του άρθρου 16 του ν 1963/1991 "Τροποποίηση των διατάξεων 

της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" ισχύει από της 

ημερομηνίας της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως. 
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Αρθρο 92 

 

                           Αρθρο 92 

    
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
εφημερίδα της κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί 
μέρους διατάξεις. 
 

 

 

Καταργηθείσες διατάξεις: 

  

 Τα άρθρα 1-16Α  καταργήθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 75 του Ν.3371/2005.  
 Τα άρθρα 17-49 ΣΤ καταργήθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 47 του Ν.3283/2004. 
 Η παράγραφος 3 του άρθρου 57 καταργήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 του 

Ν.2651/1998. 
 Το άρθρο 60 καταργήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 85 του Ν.3606/2007. (η παρ.2 

του άρθρου 60 είχε ήδη καταργηθεί με το άρθρο 28 του Ν.3401/2005)  
 Το άρθρο 61 καταργήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.2992/2002. 
 Το άρθρο 68 καταργήθηκε με την παρ.1 άρθρου 18 του Ν.3152/2003. 
 Τα άρθρα 69 καταργήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 85 του Ν.3606/2007.  
 Το άρθρο 70 καταργήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3152/2003. 
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