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Έλαξμε ηζρύνο

Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αζθώληαο ηελ εμνπζία πνπ ηεο παξέρνπλ ηα άξζξα 25(6), 26(4), 103(1) θαη 116(13) ηνπ
πεξί ησλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ ηνπ 2014·
εθδίδεη ηελ αθόινπζε Οδεγία:
πλνπηηθόο ηίηινο

1.

Δξκελεία

2.

ΜΔΡΟ Ι
ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηνπ Θεκαηνθύιαθα ησλ ΟΔΔ θαη ησλ ΟΔΔΠΑΠ
Οδεγία.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο Οδεγίαο ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί:
«Βαζηθόο κεζίηεο» ζεκαίλεη έλα πηζησηηθό ίδξπκα, κηα ξπζκηδόκελε επηρείξεζε επελδύζεσλ
ή άιιε νληόηεηα(α) πνπ ππόθεηηαη ζε πξνιεπηηθή ξύζκηζε θαη ζπλερή επνπηεία, θαη
(β) πξνζθέξεη κία ή πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο, πξσηίζησο γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε ή πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα σο
αληηζπκβαιιόκελν κέξνο, θαη
(γ) κπνξεί επίζεο λα παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο, όπσο εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκό
ζπλαιιαγώλ, ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο, δαλεηνδνζία ηίηισλ, εηδηθά πξνζαξκνζκέλε
ηερλνινγία, θαη κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο·
«Γηαρεηξηζηήο» ζεκαίλεη:

78(Ι) ηνπ 2012
88(Ι) ηνπ 2015
52(Ι) ηνπ 2016
144(Ι) ηνπ 2007
106(Ι) ηνπ 2009

(α) ηνλ εμσηεξηθό δηαρεηξηζηή ΟΔΔ, ν νπνίνο είλαη εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνύ
Σύπνπ Οξγαληζκώλ πιινγηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ ηνπ 2012 ή ΔΠΔΤ ηνπ πεξί
Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδόκελσλ Αγνξώλ λόκνπ ηνπ 2007,
όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ,

1932
141(Ι) ηνπ 2012
154(Ι) ηνπ 2012
193(Ι) ηνπ 2014
8(Ι) ηνπ 2016

(β) ηνλ απηνδηαρεηξηδόκελν ΟΔΔ ηνπ άξζξνπ 6(2)(α) ηνπ Νόκνπ, ή
(γ) ηνλ απηνδηαρεηξηδόκελν ΟΔΔΠΑΠ ηνπ άξζξνπ 116(3)(α) ηνπ Νόκνπ, ή
(δ) ηελ εηαηξεία πνπ ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔΠΑΠ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 116(3)(β) ηνπ
Νόκνπ·
«ΓΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ δηαρεηξηζηή νξγαληζκώλ ελαιιαθηηθώλ επελδύζεσλ πνπ έρεη ιάβεη
άδεηα ζύκθσλα ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηώλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκν
ηνπ 2013·

56(Ι) ηνπ 2013
8(Ι) ηνπ 2015
97(Ι) ηνπ 2015

«Θεκαηνθύιαθαο» ζεκαίλεη λνκηθό πξόζσπν, θαηά ηα νξηδόκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην
άξζξν 23(3) ή (5) ή ζην άξζξν 116(4) ηνπ Νόκνπ·
131(Ι) ηνπ 2014
11(Ι) ηνπ 2015

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκν ηνπ 2014·
«Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ παξνύζα Οδεγία·
Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Οδεγία θαη δελ εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νόκν.

Έθηαζε Δθαξκνγήο

3.

Η παξνύζα Οδεγία εθαξκόδεηαη:
(α) ζηνπο ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ Νόκνπ θαη δελ ηεινύλ ππό ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ,
(β) ζηνπο ΟΔΔΠΑΠ πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Νόκνπ ή
νληόηεηεο πνπ επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνύλ σο ΟΔΔΠΑΠ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 120(1)(α) ηνπ
Νόκνπ,
θαη ζηηο νληόηεηεο πνπ δηνξίδνληαη σο Θεκαηνθύιαθεο ηνπο.
ΜΔΡΟ IΙ
ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΟΔΔ / ΟΔΔΠΑΠ

Έγγξαθε
ύκβαζε κε
ζεκαηνθύιαθα

4.

Ο δηνξηζκόο ηνπ Θεκαηνθύιαθα ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε έγγξαθεο
ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Θεκαηνθύιαθα θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη
ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 83 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013.

Λεηηνπξγίεο θαη
θαζήθνληα
ζεκαηνθύιαθα

5.

Αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο, ηα θαζήθνληα δένπζαο επηκέιεηαο θαη ππνρξέσζεο
δηαρσξηζκνύ, ν Θεκαηνθύιαθαο εθαξκόδεη ηα άξζξα 85 έσο 90 θαη 92 έσο 99 ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013.

Αλάζεζε
ζεκαηνθπιαθήο

6.

(1) Η αλάζεζε ηεο θύιαμεο ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ
ή ηνπ ΟΔΔΠΑΠ ζε ηξίην πξόζσπν («αλάζεζε ιεηηνπξγηώλ ζεκαηνθπιαθήο»),
δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηώλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ ηνπ 2013 θαη πξνϋπνζέηεη
ηελ ύπαξμε έγγξαθεο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Θεκαηνθύιαθα θαη ηνπ ηξίηνπ πξνζώπνπ,
θαη γλσζηνπνίεζεο ηεο ζηνλ Γηαρεηξηζηή.
(2) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 6(1)(α) πην πάλσ, ε ύπαξμε έγγξαθεο
ζύκβαζεο γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Γηαρεηξηζηή, θαη ν ηειεπηαίνο δεηήζεη όπσο ηνπ
θνηλνπνηεζεί ε ελ ιόγσ έγγξαθε ζύκβαζε, ν Θεκαηνθύιαθαο νθείιεη λα ηνπ ηελ
θνηλνπνηήζεη.
(3) Η έγγξαθε ζύκβαζε αλάζεζεο ιεηηνπξγηώλ ζεκαηνθπιαθήο, πεξηιακβάλεη θαη’
ειάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
(α)

Λεπηνκεξή αλαθνξά ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηεζνύλ ππό ηε θύιαμε
ηνπ ηξίηνπ θαη ησλ εηδηθόηεξσλ όξσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηε θύιαμε απηώλ από ηνλ
ηξίην.

(β) Σηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνύο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ν Θεκαηνθύιαθαο ζα
παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηξίηνπ κε
βάζε ηε ζρεηηθή ζύκβαζε αλάζεζεο, ηελ Οδεγία θαη ην Νόκν.
(γ)

Σε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ ν ηξίηνο λα
κπνξέζεη λα θέξεη ζε πέξαο ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαη.

(4) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξίην ζηνλ νπνίν έρνπλ ηπρόλ αλαηεζεί ιεηηνπξγίεο
ζεκαηνθπιαθήο πεξηιακβάλνληαη ζην ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ ΟΔΔΠΑΠ,
θαζώο θαη ζην έγγξαθν βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο επελδπηέο, εθόζνλ ζπληάζζεηαη.
Ννείηαη όηη, ε αιιαγή ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ζεκαηνθύιαθα, θαζώο θαη ηνπ ηξίηνπ ζηνλ νπνίν
αλαηίζεηαη ε θύιαμε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΔΔ, απνηειεί νπζηαζηηθή κεηαβνιή
ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε
άκεζε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ ΟΔΔΠΑΠ.

1933
(5) ε πεξίπησζε πεξαηηέξσ αλάζεζεο από ηνλ ηξίην ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ έρεη αλαιάβεη
δπλάκεη ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο, εθαξκόδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ
ηζρύνπλ δπλάκεη ηνπ Νόκνπ θαη ηεο Οδεγίαο γηα ηελ αξρηθή αλάζεζε.
Δπζύλε
ζεκαηνθύιαθα

7.

Η επζύλε ηνπ ζεκαηνθύιαθα αλαθνξηθά κε ηελ απώιεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
θαζώο επίζεο ε απαιιαγή από ηελ επζύλε, θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 27 ηνπ Νόκνπ θαη ζηα
άξζξα 100 έσο 102 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013.

Βαζηθόο Μεζίηεο

8.

Ο Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ βαζηθώλ
κεζηηώλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνβιέπεηαη απηή ε δπλαηόηεηα ζηνλ θαλνληζκό ή ηα
θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ ΟΔΔΠΑΠ. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνύκελεο
πξόηαζεο, εθαξκόδνληαη αλαινγηθά ηα άξζξα 15(4) θαη 23(6)(β) ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηώλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ ηνπ 2013, θαζώο θαη ηνπ
άξζξνπ 91 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΔ

Δπηρείξεζε
επελδύζεσλ πνπ
ιεηηνπξγεί σο
ζεκαηνθύιαθαο

9.

(1) Πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη κηα επηρείξεζε επελδύζεσλ θαζήθνληα Θεκαηνθύιαθα
ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23(3)(β) ή 116(4) ηνπ Νόκνπ, αληίζηνηρα, ζα
πξέπεη λα έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηελ παξνρή ηεο παξεπόκελεο ππεξεζίαο θύιαμεο θαη
δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ζεκαηνθπιαθήο θαη ζπλαθώλ ππεξεζηώλ, όπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθώλ
δηαζεζίκσλ/παξερόκελσλ αζθαιεηώλ, σο απηή θαζνξίδεηαη ζην Σξίην Παξάξηεκα, Μέξνο
ΙΙ, παξάγξαθνο 1 ηνπ πεξί Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη
Ρπζκηδόκελσλ Αγνξώλ Νόκνπ ηνπ 2007.
(2) Η επηρείξεζε επελδύζεσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ειάρηζην θεθάιαην όρη θαηώηεξν από
€730,000.
(3) Η επηρείξεζε επελδύζεσλ ππόθεηηαη ζε πξνιεπηηθή ξύζκηζε θαη ζε δηαξθή επνπηεία
θαη πιεξνί ηηο αθόινπζεο ειάρηζηεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο:
(α) έρεη ηελ αλαγθαία ππνδνκή γηα λα θπιάζζεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ κπνξνύλ
λα θαηαρσξηζηνύλ ζε ινγαξηαζκό ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ πνπ αλνίγεηαη ζηα
βηβιία ηνπ ζεκαηνθύιαθα·
(β) ζεζπίδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαηάιιειεο λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκόξθσζε ηεο
νληόηεηαο, ησλ δηαρεηξηζηώλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
επηβάιινληαη από ην Νόκν θαη ηελ Οδεγία·
(γ)

δηαζέηεη άξηηεο δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, κεραληζκνύο εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ,
απνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο
εθηίκεζεο
ησλ
θηλδύλσλ
θαη
απνηειεζκαηηθνύο κεραληζκνύο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ
ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ·

(δ) δηαηεξεί θαη εθαξκόδεη απνηειεζκαηηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, κε
ζθνπό ηε ιήςε θάζε εύινγνπ κέηξνπ γηα ηελ πξόιεςε ησλ ζπγθξνύζεσλ
ζπκθεξόλησλ·
(ε) κεξηκλά ώζηε λα θαηαγξάθνληαη όιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, νη δξαζηεξηόηεηεο
πνπ αζθεί θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ εθηειεί, θαηά ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα αζθεί ηα επνπηηθά ηεο θαζήθνληα θαη λα πξνβαίλεη ζε
πξάμεηο επηβνιήο ζύκθσλα κε ην Νόκν·
(ζη) ιακβάλεη εύινγα κέηξα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη εύξπζκε εθηέιεζε ησλ
ζρεηηθώλ κε ηε ζεκαηνθπιαθή ιεηηνπξγηώλ ηεο εθαξκόδνληαο θαηάιιεια θαη
αλάινγα ζπζηήκαηα, κέζα θαη δηαδηθαζίεο, κεηαμύ άιισλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ζρεηηθώλ κε ηε ζεκαηνθπιαθή δξαζηεξηνηήησλ ηεο·
(δ)

όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηα αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο
λνκηθήο νληόηεηαο δηαζέηνπλ πάληνηε ηα απαηηνύκελα ερέγγπα ήζνπο, θαζώο θαη
επαξθείο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη πείξα·

(ε) ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην δηαζέηεη σο ζύλνιν επαξθείο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη πείξα
ώζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζεκαηνθύιαθα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ·
(ζ) θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηα αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε αζθνύλ ηα
θαζήθνληά ηνπο κε εληηκόηεηα θαη αθεξαηόηεηα.
Πηζησηηθό ίδξπκα
πνπ ελεξγεί σο
ζεκαηνθύιαθαο

10.

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θαζήθνληα Θεκαηνθύιαθα ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ πηζησηηθό ίδξπκα
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23(3) ή 116(4) ηνπ Νόκνπ, αληίζηνηρα, πξέπεη ε παξνρή ηεο
ζρεηηθήο ππεξεζίαο ζεκαηνθπιαθήο λα θαιύπηεηαη από ηελ άδεηά ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

1934
Άιιε νληόηεηα
πνπ ελεξγεί σο
ζεκαηνθύιαθαο
196(Ι) ηνπ 2012
109(Ι) ηνπ 2013
117(Ι) ηνπ 2014
142(Ι) ηνπ 2015

11.

(1) Πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη άιιε νληόηεηα (πιελ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο
9 θαη 10 ηεο Οδεγίαο) θαζήθνληα Θεκαηνθύιαθα ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ ζύκθσλα κε ηα άξζξα
23(3)(β), 23(5) ή 116(4) ηνπ Νόκνπ, πξέπεη λα έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο
Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνπ ηνπ 2012 γηα ηελ παξνρή ηεο
δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ 4(β)(viii) ηνπ πξναλαθεξόκελνπ λόκνπ, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη δηαζέηεη αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ
ππνπαξάγξαθν (2) θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηεο Οδεγίαο.
(2) Οη νληόηεηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) δηαζέηνπλ, αλά πάζα ζηηγκή, αζθάιηζε
επαγγεικαηηθήο επζύλεο γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζύλεο πνπ πξνθύπηεη από
επαγγεικαηηθή ακέιεηα ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ. Η αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζύκθσλα κε ηελ
πξνεγνύκελε πξόηαζε πιεξνί, θαη’ ειάρηζηνλ, ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
(α) έρεη αξρηθή δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο,
(β) έρεη πεξίνδν πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ ηεξκαηηζκό ηεο αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ
ελελήληα (90) εκεξώλ,
(γ) θαιύπηεη θάζε θίλδπλν πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςεη από ή ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή
ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ,
(δ) εμαζθαιίδεηαη από επηρείξεζε εληόο ή εθηόο ηεο ΔΔ, ε νπνία δηαζέηεη άδεηα παξνρήο
αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο επζύλεο, βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ή εζληθήο λνκνζεζίαο
θαη
(ε) παξέρεηαη από ηξίην, αλεμάξηεην πξόζσπν.
Η θάιπςε ηεο αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα ηζνύηαη ηνπιάρηζηνλ κε 1% ηεο αμίαο ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί πξνο θύιαμε ζηελ
νληόηεηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ δεύηεξε ππνπαξάγξαθν ηνπ
άξζξνπ 14(2) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 231/2013.

Απαηηήζεηο
νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο

12.

Η νληόηεηα πνπ νξίδεηαη σο Θεκαηνθύιαθαο ΟΔΔ ή ΟΔΔΠΑΠ ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 11 ηεο Οδεγίαο, πιεξνί ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο:
(α)

δηαζέηεη θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, ώζηε λα είλαη αλά
πάζα ζηηγκή ζε ζέζε λα εθπιεξώλεη πξνζεθόλησο ηα θαζήθνληα θύιαμεο ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ ΟΔΔΠΑΠ, ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ηελ
Οδεγία,

(β)

έρεη επαξθέο πξνζσπηθό, ην νπνίν λα δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία
ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο ηε θύζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ
ΟΔΔΠΑΠ πνπ ηίζεληαη ζε θύιαμε,

(γ)

πηνζεηεί, δηαηεξεί θαη εθαξκόδεη νξγαλσηηθέο θαη εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, κε
ζθνπό ηε ιήςε θάζε εύινγνπ κέηξνπ γηα ηελ επηζήκαλζε, ηελ πξόιεςε, ηε
δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ θαηαζηάζεσλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ώζηε λα κελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ΟΔΔ ή ηνπ ΟΔΔΠΑΠ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ θπιάζζεη. ην πιαίζην
απηό, δηαρσξίδεη θαζήθνληα θαη επζύλεο πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αζπκβίβαζηα
κεηαμύ ηνπο, ή πνπ ζα κπνξνύζαλ ελδερόκελα λα πξνθαιέζνπλ ζπζηεκαηηθέο
ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ θαη εθηηκά ην βαζκό ζηνλ νπνίν νη ιεηηνπξγηθέο ηεο
ζπλζήθεο κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο νπζηώδεηο ζπγθξνύζεηο
ζπκθεξόλησλ, θαη γλσζηνπνηεί απηέο ηηο ζπγθξνύζεηο ζηνλ ΟΔΔ ή ζηνλ ΟΔΔΠΑΠ.

(δ)

ζεζπίδεη θαη εθαξκόδεη θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, ξπζκίζεηο
ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ειεθηξνληθώλ δεδνκέλσλ θαη ελ
γέλεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηα ππό θύιαμε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ ή
ηνπ ΟΔΔΠΑΠ,

(ε)

δηαζέηεη ειεθηξνληθά θαη εθεδξηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, θαζώο θαη δηαδηθαζίεο
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο.
(ζη) ηα άηνκα πνπ ζα απαζρνινύληαη κε ζέκαηα ζεκαηνθπιαθήο, δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια
ερέγγπα ήζνπο θαη αμηνπηζηίαο.

1935

ΜΔΡΟ IV
ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΔ ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟ
Πξνϋπνζέζεηο
άζθεζεο
θαζεθόλησλ
ζεκαηνθύιαθα
από νληόηεηα
άιινπ θξάηνπο
πιελ ηεο
Γεκνθξαηίαο

13.

(1) Οληόηεηα, ε νπνία επηηειεί ιεηηνπξγίεο ζεκαηνθύιαθα θαη θαηάγεηαη από άιιν θξάηνο,
πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο, κπνξεί λα αλαιάβεη ηε θύιαμε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ ή
ηνπ ΟΔΔΠΑΠ, εθόζνλ πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:

(α) πξνζθνκηζηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο βεβαίσζε ησλ αξκόδησλ επνπηηθώλ ηεο
αξρώλ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη ε ελ ιόγσ νληόηεηα επηηειεί ιεηηνπξγίεο
ζεκαηνθύιαθα ζην πιαίζην επαγγεικαηηθώλ ή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα
ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ απηή ε νληόηεηα ππόθεηηαη ζε ππνρξεσηηθή επαγγεικαηηθή
θαηαρώξεζε, αλαγλσξηζκέλε από ηηο νηθείεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο
δηαηάμεηο ή από ηνπο νηθείνπο θαλόλεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
(β) ε νληόηεηα δηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα πνπ επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ελδερόκελσλ θηλδύλσλ
αζηηθήο επζύλεο από επαγγεικαηηθή ακέιεηα ή αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαηά
ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 11(2) ηεο Οδεγίαο,
(γ) εθόζνλ πξόθεηηαη γηα νληόηεηα πνπ θαηάγεηαη από ηξίηε ρώξα, ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο έρεη ππνγξάςεη κε ηηο αξκόδηεο αξρέο απηήο ηεο ηξίηεο ρώξαο
Μλεκόλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηώλ θαη
(δ) ε νληόηεηα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηεο Οδεγίαο.
ΜΔΡΟ V
ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Μεηαβαηηθή
δηάηαμε

14.

(1) Τθηζηάκελεο νληόηεηεο πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο ελεξγνύλ
σο Θεκαηνθύιαθεο, επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ λα ελεξγνύλ σο ηέηνηεο, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηελ παξνύζα Οδεγία θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
απηή επηβάιιεη, εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο.
(2) Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δύλαηαη λα δεηήζεη από ηηο πξναλαθεξόκελεο νληόηεηεο
πνπ ελεξγνύλ σο Θεκαηνθύιαθεο θάζε πξόζζεην ζηνηρείν από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε
ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηελ παξνύζα Οδεγία.

Έλαξμε ηζρύνο

15.

Η Οδεγία ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

