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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5143, 8.3.2019

Κ.Δ.Π. 76/2019

Αριθμός 76
ΟΓΖΓΗΑ ΟΓ87-07
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ
ΜΔΡΟ I
1.
2.

πλνπηηθφο ηίηινο
Δξκελεία

ΜΔΡΟ II
3.
4.
5.
6.

ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΜΔΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ

πκκεηνρή ζην Σακείν
πκκεηνρή ππνθαηαζηεκάησλ ΔΠΔΤ πνπ δελ εδξεχνπλ ζε άιιν Κξάηνο Μέινο
θνπφο ηνπ Σακείνπ
Απνρψξεζε/δηαγξαθή κέινπο

ΜΔΡΟ IIΗ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ – ΔΗΦΟΡΔ ΜΔΛΧΝ

Κεθάιαην θαη πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ
Πφξνη ηνπ Σακείνπ
Αξρηθή εηζθνξά κειψλ
Σαθηηθή εηήζηα εηζθνξά κειψλ
Έθηαθηε πκπιεξσκαηηθή εηζθνξά κειψλ
Δηήζην ηέινο
Γαλεηζκφο
Αζθαιηζηηθή θάιπςε

ΜΔΡΟ IV

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ

15. Δλεκέξσζε επελδπηψλ
16. Απαγφξεπζε δηαθήκηζεο
17. Δλεκέξσζε πειαηψλ ΔΠΔΤ. πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην Σακείν
ΜΔΡΟ V
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΤΠΧΔΗ

Δλεξγνπνίεζε δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο
Καιππηφκελεο απαηηήζεηο
Γηαδηθαζία πξφζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ
Δθπξφζεζκή ππνβνιή αηηήζεσλ
Έληππν αίηεζεο απνδεκίσζεο
Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ
Πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο
Καζνξηζκφο χςνπο θαηαβιεηέαο απνδεκίσζεο
Απφθαζε Σακείνπ
Δπηζηξνθή θαηαβιεζείζαο απνδεκίσζεο
Αλαθνίλσζε απφθαζεο Σακείνπ.
Πξνζεζκία θαη δηαδηθαζία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο
Απνηειέζκαηα θαηαβνιήο απνδεκίσζεο

ΜΔΡΟ VI

ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ

31.
32.
33.
34.

Δθινγή Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Σακία Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο
χγθιεζε ζπλεδξηάζεσλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο
Αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο
Απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο

35.
36.
37.
38.
39.

Παχζε κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο
Δπζχλε
Τπνρξέσζε ερεκχζεηαο
χλαςε ζπκβάζεσλ/ζπλεξγαζηψλ
Δξκελεπηηθή δηάηαμε
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ΜΔΡΟ VΗI
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

χγθιεζε εηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο
Θέκαηα γηα εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
χγθιηζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
χγθιηζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε αίηεκα κειψλ ηνπ Σακείνπ
Απαξηία
Αληηπξφζσπνο θαη εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο.
Παξνπζηνιφγην
Πξνεδξεχσλ Γεληθήο πλέιεπζεο
Πξαθηηθά
Λήςε απνθάζεσλ
Φεθνθνξία
Έγγξαθε απφθαζε
Δθινγέο γηα κέιε Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο

ΜΔΡΟ VIII

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ

53. Δπελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ Σακείνπ
ΜΔΡΟ IX
54.
55.
56.
57.

ΔΣΖΗΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ

Οηθνλνκηθφ έηνο ηνπ Σακείνπ
Σαθηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Σακείνπ
Δηήζηνη ινγαξηαζκνί
Έθηαθηνο έιεγρνο ηνπ Σακείνπ

ΜΔΡΟ X

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

58. Δπηβνιή θπξψζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή
59.
60.
61.
62.
63.

Γηαγξαθή κέινπο
Με εθπιήξσζε απφ ππνθαηάζηεκα ΔΠΔΤ πνπ εδξεχεη ζε άιιν θξάηνο κέινο
Αδήηεηα θεθάιαηα πειαηψλ
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
Έλαξμε ηζρχνο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

ΠΡΧΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Δπηιέμηκα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πειαηψλ
ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Με θαιππηφκελνη πειάηεο
ΣΡΗΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Καηεπζπληήξηεο Αξρέο
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ: L 084, 26.03.1997,
ζ. 0022 – 0031.

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 96 θαη 104 ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ ηνπ 2017, εθδίδεη ηελ
αθφινπζε νδεγία, γηα ζθνπνχο πιεξέζηεξεο ελαξκφληζεο κε ηελ Πξάμε ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν Οδεγία 97/9/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Μαξηίνπ 1997 ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα
απνδεκίσζεο ησλ επελδπηψλ, ζε αληηθαηάζηαζε:

Κ.Γ.Π. 175 ηνπ 2015.

(α)

Σεο Οδεγίαο 144-2007-15 ηνπ 2015 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ απνδεκίσζεο
επελδπηψλ ΔΠΔΤ.

Κ.Γ.Π. 481 ηνπ 2012.

(β)

Σεο Οδεγίαο 144-2007-09 ηνπ 2012 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ΣΑΔ πειαηψλ ΔΠΔΤ.
ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

πλνπηηθφο ηίηινο.

1.

Δξκελεία.

2.

Ζ παξνχζα νδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία ηνπ ΣΑΔ.
(1)

ηελ παξνχζα νδεγία, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«αηηεηήο» ζεκαίλεη ηνλ επελδπηή-πειάηε κέινπο ηνπ Σακείνπ πνπ
ππνβάιιεη ζην Σακείν αίηεζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, θαηά ηα νξηδφκελα
ζην Μέξνο V·

443

Κεθ. 113
9 ηνπ 1968
76 ηνπ 1977
17 ηνπ 1979
105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990
46(Η) ηνπ 1992
96(Η) ηνπ 1992
41(Η) ηνπ 1994
15(Η) ηνπ 1995
21(Η) ηνπ 1997
ΑΝΑΚ.2331
82(Η) ηνπ 1999
149(Η) ηνπ 1999
2(Η) ηνπ 2000
135(Η) ηνπ 2000
151(Η) ηνπ 2000
76(Η) ηνπ 2001
70(Η) ηνπ 2003
167(Η) ηνπ 2003
92(Η) ηνπ 2004
24(Η) ηνπ 2005
129(Η) ηνπ 2005
130(Η) ηνπ 2005
98(Η) ηνπ 2006
124(Η) ηνπ 2006
70(Η) ηνπ 2007
71(Η) ηνπ 2007
131(Η) ηνπ 2007
186(Η) ηνπ 2007
87(Η) ηνπ 2008
41(Η) ηνπ 2009
49(Η) ηνπ 2009
99(Η) ηνπ 2009
42(Η) ηνπ 2010
60(Η) ηνπ 2010
88(Η) ηνπ 2010
53(Η) ηνπ 2011
117(Η) ηνπ 2011
145(Η) ηνπ 2011
157(Η) ηνπ 2011
198(Η) ηνπ 2011
64(Η) ηνπ 2012
98(Η) ηνπ 2012
190(Η) ηνπ 2012
203(Η) ηνπ 2012
6(Η) ηνπ 2013
90(Η) ηνπ 2013
74(Η) ηνπ 2014
75(Η) ηνπ 2014
18(Η) ηνπ 2015
62(Η) ηνπ 2015
63(Η) ηνπ 2015
89(Η) ηνπ 2015
120(Η) ηνπ 2015
40(Η) ηνπ 2016
90(Η) ηνπ 2016
97(Η) ηνπ 2016
17(I) ηνπ 2017
33(I) ηνπ 2017
51(I) ηνπ 2017
37(I) ηνπ 2018
83(I) ηνπ 2018.
87(Η) ηνπ 2017.

«δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαηά ηα
νξηδφκελα ζην Μέξνο V ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, θαη πεξηιακβάλεη θάζε
ζπιινγηθφ κέηξν πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ θαη
ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ·

«Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή πνπ
ζπλίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηα νξηδφκελα ζην Μέξνο VII ησλ πεξί
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ
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Νφκσλ ηνπ 2007 θαη ηνπ άξζξνπ 104(2) θαη (4) ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ
2017·
56(I) ηνπ 2013
8(I) ηνπ 2015
97(I) ηνπ 2015.

«Γηαρεηξηζηήο Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ» ή «ΓΟΔΔ»
ιακβάλεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2013·

Γεχηεξν Παξάξηεκα.

«επαγγεικαηίαο επελδπηήο» ζεκαίλεη ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζην
Γεχηεξν Παξάξηεκα·
«επελδπηήο» ή «πειάηεο» ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ
ζηεξνχκελε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο έλσζε πξνζψπσλ ή νκάδα
πεξηνπζίαο πνπ είλαη πειάηεο κέινπο ηνπ Σακείνπ·
«επελδπηηθέο εξγαζίεο» γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζεκαίλεη:

78(Η) ηνπ 2012
88(Η) ηνπ 2015
52(Η) ηνπ 2016.
73(Η) ηνπ 2009
5(Η) ηνπ 2012
65(Η)ηνπ 2014
135(Η)ηνπ 2015
109(Η) ηνπ 2016.

(α)

νπνηεζδήπνηε απφ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή/θαη ηηο επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ
θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ ηνπ 2017
ή/θαη ηελ παξεπφκελε ππεξεζία ηεο παξαγξάθνπ (1), ηνπ Μέξνπο
II, ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ ηδίνπ Νφκνπ∙

(β)

ηηο ππεξεζίεο άξζξνπ 6(6), ηνπ
πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2013, πνπ
παξέρνληαη απφ Γηαρεηξηζηέο Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ·

(γ)

ηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 109(4), ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2012, πνπ
παξέρνληαη απφ εηαηξεία δηαρείξηζεο.

«Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ» ή «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ην λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκν ηνπ 2009∙

«εηαηξείεο δηαρείξηζεο» ιακβάλεη ηελ έλλνηα πνπ ηεο απνδίδεηαη ζην άξζξν
2, ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ
Νφκνπ ηνπ 2012∙
Πξψην Παξάξηεκα.

«επηιέμηκα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πειαηψλ», ιακβάλνπλ
ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Πξψην Παξάξηεκα∙
«θαιππηφκελεο απαηηήζεηο» ζεκαίλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 19∙
«θαιππηφκελνο πειάηεο» ζεκαίλεη πειάηε κέινπο ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο
θαιχπηεηαη απφ απηφ γηα απαηηήζεηο θαηά κέινπο, νη νπνίεο απνξξένπλ
απφ ηηο παξερφκελεο απφ ην κέινο ηνπ Σακείνπ επελδπηηθέο εξγαζίεο∙
«θνηλή επελδπηηθή εξγαζία» ζεκαίλεη ηελ επελδπηηθή εξγαζία
πξαγκαηνπνηνχκελε γηα ινγαξηαζκφ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ ή
επί ηεο νπνίαο δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα έρνπλ δηθαηψκαηα, ηα νπνία
κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κε ηελ ππνγξαθή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα
πξφζσπα απηά·
«κέινο ηνπ Σακείνπ» ή «κέινο ηνπ ΣΑΔ» ή «κέινο» ζεκαίλεη ηα πξφζσπα
ηεο παξαγξάθνπ 3·
«κε επαγγεικαηίαο επελδπηήο» ζεκαίλεη ηνλ επελδπηή, ν νπνίνο δελ είλαη
επαγγεικαηίαο

Γεχηεξν Παξάξηεκα.

«κε θαιππηφκελνο πειάηεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν
απηφ απφ ην Γεχηεξν Παξάξηεκα·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ
θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ 2017·
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«Νφκνο ΓΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν ηνπ 2013·
«Νφκνο ΟΔΚΑ» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ
πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν ηνπ 2012·
«πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ» ζεκαίλεη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ αδεηνχρνπ πξνζψπνπ θαη ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ηνπ
ζηειέρε∙
«Σακείν» ή «Σακείν Απνδεκίσζεο Δπελδπηψλ» ή «ΣΑΔ.» ζεκαίλεη ην
ηακείν απνδεκίσζεο ησλ πειαηψλ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ ην νπνίν
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
104(2) θαη (4) ηνπ Νφκνπ θαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ
θαη ηεο παξνχζαο νδεγίαο.
(2)

Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), φξνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα νδεγία θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά,
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν.
ΜΔΡΟ ΗΗ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΜΔΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ
πκκεηνρή ζην
Σακείν.

πκκεηνρή
ππνθαηαζηεκάησλ
ΔΠΔΤ πνπ εδξεχνπλ ζε
άιιν θξάηνο κέινο.

3.

4.

(1)

ην Σακείν ζπκκεηέρνπλ σο κέιε:
(α)

Οη ΚΔΠΔΤ·

(β)

Σα ππνθαηαζηήκαηα ΔΠΔΤ θξαηψλ κειψλ ηεο παξαγξάθνπ 4·

(γ)

Σα ππνθαηαζηήκαηα ΔΠΔΤ ηξίησλ ρσξψλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ
Νφκνπ·

(δ)

Οη Γηαρεηξηζηέο Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ, πνπ
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 6(6) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ·

(ε)

Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ
109(4) ηνπ Νφκνπ ΟΔΚΑ.

(2)

Σα πξφζσπα πνπ έρνπλ αηηεζεί ζηελ Δπηηξνπή ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εκπίπηεη ζηελ ππνπαξαγξάθνπ (1), νθείινπλ
κφιηο ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, λα ππνβάινπλ άκεζα αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζην Σακείν πξνο απφθηεζε ηεο ηδηφηεηνο ηνπ κέινπο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε δε δχλαληαη λα παξέρνπλ νπνηαλδήπνηε επελδπηηθή
εξγαζία, εάλ δελ είλαη κέιε ηνπ Σακείνπ.

(1)

ε πεξίπησζε φπνπ ΔΠΔΤ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ θξάηνο
κέινο άιιν απφ ηε Γεκνθξαηία θαη έρνπλ εγθαηαζηήζεη ππνθαηάζηεκα ζηε
Γεκνθξαηία, ην ελ ιφγσ ππνθαηάζηεκα δχλαηαη, εάλ θαη εθφζνλ επηζπκεί,
λα ζπκκεηάζρεη νηθεηνζειψο ζην Σακείν, φηαλ ην χςνο ή/θαη ε έθηαζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ ηεο θάιπςεο πνπ πξνζθέξεη ην
Σακείν, ππεξβαίλεη ην χςνο ή/θαη ηελ έθηαζε ηεο θάιπςεο πνπ παξέρεηαη
ζην θξάηνο κέινο φπνπ ε ΔΠΔΤ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ
ε ΔΠΔΤ λα ζπκπιεξψζεη ηελ θάιπςε ηελ νπνία ήδε απνιακβάλνπλ νη
επελδπηέο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην ζχζηεκα
απνδεκίσζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο.

(2)

ηηο πεξηπηψζεηο νηθεηνζεινχο ζπκκεηνρήο ζην Σακείν ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ηδξχζεη ζηε Γεκνθξαηία, ΔΠΔΤ νη νπνίεο
έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ άιια θξάηε κέιε, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (1), ην Σακείν ζπκπιεξψλεη ηελ
θάιπςε γηα ηνπο θαιππηφκελνπο πειάηεο ησλ ελ ιφγσ ππνθαηαζηεκάησλ.

(3)

Σν Σακείν, πξνζδηνξίδεη αληηθεηκεληθέο θαη γεληθήο εθαξκνγήο
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν
(1), ππνθαηαζηεκάησλ. Ζ απνδνρή ησλ ελ ιφγσ ππνθαηαζηεκάησλ ζην
Σακείν εμαξηάηαη απφ ην αλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή
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ππνρξεψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαβνιήο φισλ ησλ ζρεηηθψλ
εηζθνξψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ.
(4)
Σξίην Παξάξηεκα.

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, αθνινπζνχληαη νη
θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ εθηίζεληαη ζην Σξίην Παξάξηεκα θαη ηζρχνπλ
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνθαηάζηεκα ΚΔΠΔΤ επηιέμεη λα ζπκκεηάζρεη
νηθεηνζειψο ζε ζχζηεκα απνδεκίσζεο άιινπ θξάηνπο κέινπο.

θνπφο ηνπ Σακείνπ.

5.

θνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαιππηφκελσλ
πειαηψλ έλαληη ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ, κε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο.

Απνρψξεζε/δηαγξαθή
κέινπο.

6.

(1)

ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Σακείνπ, απσιέζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ηνπ παξείρε ε Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή
ελεκεξψλεη άκεζα ην Σακείν πξνθεηκέλνπ λα δηαγξάςεη ην ελ ιφγσ κέινο.

(2)

Σν Σακείν δηαγξάθεη ην ελ ιφγσ κέινο θαη ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηε
δηαγξαθή, γηα λα αλαθνηλψζεη ηελ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ζην δηαδηθηπαθφ
ηεο ηφπν.

(3)

Ζ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ δε ζεκαίλεη απψιεηα
δηθαησκάησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ γηα απνδεκίσζε ζε ζρέζε κε
επελδπηηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηελ απψιεηα ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο, εθφζνλ ζα ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο
απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, νχηε παξαθσιχεη ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνδεκίσζεο θαιππηφκελσλ πειαηψλ.

(4)

Οπνηεζδήπνηε εθθξεκνχζεο νθεηιέο ηνπ κέινπο πξνο ην Σακείν,
ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπο, αλεμαξηήησο ηεο
δηαγξαθήο ηνπ κέινπο.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ – ΔΗΦΟΡΔ ΜΔΛΧΝ
Κεθάιαην θαη πεξηνπζία
ηνπ Σακείνπ.

Πφξνη ηνπ Σακείνπ.

7.

8.

(1)

Σν θεθάιαην ηνπ Σακείνπ πνπ είρε ζσξεπζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη αληηζηνηρεί ζην πνζφ πνπ βξίζθεηαη ζε
πίζησζε ηεο κεξίδαο εθάζηνπ κέινπο, ζπλερίδεη λα ηεξείηαη ζε κεξίδεο.

(2)

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, θαηαβάιιεηαη
θεθάιαην ζην Σακείν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 8.

(3)

Σα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ζε θαιππηφκελνπο πειάηεο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ
Σακείνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο αλεμαξηήησο
ηνπ εάλ απηά είραλ θαηαβιεζεί ζην Σακείν πξηλ ε κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηεο παξνχζαο νδεγίαο.

(4)

Σα θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) θαη (2), κεηψλνληαη κε
ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε θαιππηφκελνπο πειάηεο, θαη’ αλαινγία.

(5)

Σα πνζά πνπ βξίζθνληαη ζε πίζησζε ηεο κεξίδαο εθάζηνπ κέινπο θαη
αζξνηζηηθά απνηεινχλ ην θεθάιαην ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), κεηψλνληαη
επίζεο θαη’ αλαινγία.

(1)

Οη πφξνη ηνπ Σακείνπ ζπλίζηαληαη ζε:
(α)

αξρηθέο, ηαθηηθέο εηήζηεο θαη έθηαθηεο ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο
ησλ κειψλ ηνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα νδεγία·

(β)

πξνζφδνπο απφ επελδχζεηο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Σακείνπ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 53·

(γ)

πξνζφδνπο ηνπ Σακείνπ απφ δσξεέο ή άιιεο αηηίεο·

(δ)

ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα κέιε ηνπ, γηα θάιπςε
δηαρεηξηζηηθψλ ή/θαη άιισλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα
νδεγία.
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(ε)

ηα αδήηεηα θεθάιαηα πειαηψλ ηεο παξαγξάθνπ 61.

(ζη)

Σα θεθάιαηα πνπ κεηαθέξνληαη ζην ηακείν δπλάκεη ησλ
παξαγξάθσλ 4(5) θαη 6 ηεο Οδεγίαο ΟΓ87-05 ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ γηα ηε Γηαδηθαζία Αλαζηνιήο θαη
Αλάθιεζεο Αδείαο Λεηηνπξγίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, ηα
νπνία θαζίζηαληαη σο πφξνη ηνπ Σακείνπ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο ηνπο .

Κ.Γ.Π. 204 ηνπ 2018.

Ννείηαη φηη θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ησλ ηξηψλ εηψλ ην Σακείν ζα
ελεξγεί σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ πειαηψλ.
(2)

Σα κέιε ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηηο εηζθνξέο θαη ηα ηέιε ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (1) ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη
γλσζηνπνηνχληαη απφ ην Σακείν ζηα κέιε ηνπ.

(3)

ε πεξίπησζε πνπ κέινο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαβάιεη ηα
νθεηιφκελα απφ απηφ ηέιε θαη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα
ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζα επηβαξχλεηαη κε ηφθν ππεξεκεξίαο ζε ζρέζε κε
ηα νθεηιφκελα πνζά, κε επηηφθην ππεξεκεξίαο ίζν κε ην εληαίν δεκφζην
επηηφθην ππεξεκεξίαο πνπ εθάζηνηε ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηνπ
Δληαίνπ Γεκνζίνπ Δπηηνθίνπ Τπεξεκεξίαο Νφκν.

(4)

Οη εηζθνξέο θαη ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη ζην Σακείν δπλάκεη ηεο
παξνχζαο νδεγίαο δελ απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ησλ κειψλ ηνπ
Σακείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ θαλέλα πνζφ δε δχλαηαη λα επηζηξαθεί ζηα κέιε,
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, κε εμαίξεζε:

167(I) ηνπ 2006
118(I) ηνπ 2012.

(α)

ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ ππνινγηζκνχ θαηαβιεζείζαο
εηζθνξάο, φηαλ ην ιάζνο αθνξά εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε γηα ην
ηξέρνλ έηνο, φπνπ ηφηε επηζηξέθεηαη ζην κέινο ην ππεξβάιινλ
πνζφ,

(β)

ηελ πεξίπησζε φπνπ κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην
Σακείν, ε αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή
απνξξηθζεί, ηφηε επηζηξέθεηαη ζηελ αηηήηξηα ε αξρηθή εηζθνξά πνπ
έρεη θαηαβιεζεί.

Οπνηνδήπνηε θφζηνο ελέρεη ε επηζηξνθή ρξεκάησλ ην επσκίδεηαη ε
αηηήηξηα.
Αξρηθή εηζθνξά κειψλ.

9.

(1)

Γηα λα απνθηεζεί ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ, ηα ππνςήθηα κέιε
ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή αξρηθήο εηζθνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα παξάγξαθν θαη ην χςνο ηεο αξρηθήο εηζθνξάο νξίδεηαη αλά
επελδπηηθή εξγαζία, γηα ηελ νπνία ην εθάζηνηε ππνςήθην κέινο ή
πθηζηάκελν κέινο ηνπ Σακείνπ έρεη ππνβάιεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή, σο
αθνινχζσο:
(α)

ζε δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) αλά επελδπηηθή ππεξεζία ηνπ
Μέξνπο I, ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ·

(β)

ζε ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€35.000) γηα ηελ παξεπφκελε
ππεξεζία ηεο παξαγξάθνπ (1), ηνπ Μέξνπο II, ηνπ Πξψηνπ
Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ·

(γ)

ζε δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) γηα ηελ ππεξεζία ηνπ άξζξνπ
109(4)(α) ηνπ Νφκνπ ΟΔΚΑ·

(δ)

ζε δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) γηα ηελ παξεπφκελε ππεξεζία ηνπ
άξζξνπ 109(4)(β)(i) ηνπ Νφκνπ ΟΔΚΑ·

(ε)

ζε ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€35.000) γηα ηελ παξεπφκελε
ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 109(4)(β)(ii) ηνπ Νφκνπ ΟΔΚΑ·
ζε δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) γηα ηελ ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 6(6)(α)
ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ·

(ζη)
(δ)

ζε δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) γηα ηελ παξεπφκελε ππεξεζία ηνπ
άξζξνπ 6(6)(β)(i) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ·
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Σαθηηθή εηήζηα εηζθνξά
κειψλ.

10.

(ε)

ζε ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€35.000) γηα ηελ παξεπφκελε
ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 6(6)(β)(ii) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ·

(ζ)

ζε δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) γηα ηελ παξεπφκελε ππεξεζία ηνπ
άξζξνπ 6(6)(β)(iii) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ.

(2)

Όηαλ κέινο ηνπ Σακείνπ, ππνβάιεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ,
αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή γηα απφθηεζε άδεηαο παξνρήο κηαο επηπιένλ
επελδπηηθήο εξγαζίαο, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη επηπιένλ εηζθνξά ζην
Σακείν, ίζε κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή κφιηο ην δεηήζεη ε
Δπηηξνπή θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ην κέινο αξρίζεη λα παξέρεη ηε λέα
επελδπηηθή ππεξεζία .

(1)

Σα κέιε νθείινπλ λα ππνβάινπλ θαηάζηαζε επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπο, κέρξη ηηο
10 Μαΐνπ θάζε ηξέρνληνο έηνπο, γηα ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο θαη
νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ηα ζρεηηθά πνζά είλαη κεδεληθά.

(2)

Ζ θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηα επηιέμηκα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα πνπ ππνβάιιεη έθαζην κέινο ζην Σακείν, ζπλνδεχεηαη κε:

Πξψην Παξάξηεκα.

(3)

(α)

Έθζεζε ειέγρνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ εθάζηνηε κέινπο ζε
ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπ
ελ ιφγσ κέινπο, κε ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξνζδηνξίδεη
ην «οςζιώδερ μέγεθορ» σο θαζνξίζηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ελ
ιφγσ ειέγρνπ θαη εθθξάδεη, βάζεη ηνπ ειέγρνπ πνπ δηεμήγαγε, «Μη
Διαθοποποιημένη Γνώμη» ή «Διαθοποποιημένη Γνώμη με
Επιθύλαξη» ή «Απνηηική Γνώμη» ή «Αδςναμία Έκθπαζηρ
Γνώμηρ». Ζ Δπηηξνπή ζα αλαξηήζεη ζε εηδηθφ έληππν ζην
δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, πξφηππα βεβαίσζεο, κέρξηο φηνπ ην Σακείν
απνθηήζεη ην δηθφ ηνπ δηαδηθηπαθφ ηφπν.

(β)

Σε ζρεηηθή θαηάζηαζε ζθαικάησλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε
επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ
πειαηψλ ηνπ κέινπο, πνπ θνηλνπνίεζε ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζην
ελ ιφγσ κέινο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ θαη έγγξαθε ελεκέξσζε ππνγεγξακκέλε απφ φια ηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ κέινπο, ε νπνία ζα δηεπθξηλίδεη
πνηα ζθάικαηα έρνπλ δηνξζσζεί θαη πνηα φρη θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ
ησλ κε δηνξζσκέλσλ ζθαικάησλ,

(γ)

Σελ έγγξαθε δηαβεβαίσζε πνπ δήηεζαλ θαη έιαβαλ νη εμσηεξηθνί
ειεγθηέο απφ ην κέινο ζε πεξίπησζε πνπ ππήξραλ ζθάικαηα πνπ
δελ δηνξζψζεθαλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ, ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ησλ κε δηνξζσκέλσλ
ζθαικάησλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ πειαηψλ ηνπ κέινπο θαη ηελ
πεξίιεςε ησλ κε δηνξζσκέλσλ ζθαικάησλ πνπ επηζπλάθζεθε
ζηελ έγγξαθε δηαβεβαίσζε.

Ζ ηαθηηθή εηήζηα εηζθνξά θάζε κέινπο ηνπ Σακείνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(α)

Πξψην Παξάξηεκα.

ε πνζνζηφ πέληε ηνηο ρηιίνηο (5 ν/νν) ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπ
κέινπο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα,
ππνινγηδφκελε επί ησλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
ηνπ πξνεγνχκελνπο έηνπο, εάλ ηζρχνπλ φια ηα αθφινπζα:
(i)
Ζ
θαηάζηαζε
ησλ
επηιέμηκσλ
θεθαιαίσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, έρεη
ε
ππνβιεζεί κέρξη ηε 10 Μαΐνπ
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,
ζπλνδεπφκελε
κε
φια
φζα
αλαθέξνληαη
ζηελ
ππνπαξάγξαθν (2).
(ii)

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο εθθξάδεη «Με Γηαθνξνπνηεκέλε
Γλψκε» ζηελ έθζεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α), ζε ζρέζε
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κε ηελ νξζφηεηα ηεο θαηάζηαζεο επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ
ηνπ ελ ιφγσ κέινπο.
(iii)

(β)
Πξψην Παξάξηεκα.

(γ)

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ην Σακείν θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (2)(β) θαη (2)(γ), φια ηα
ζθάικαηα πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή
δηνξζψζεθαλ.

ε πνζνζηφ έμη ηνηο ρηιίνηο (6 ν/νν) ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπ
κέινπο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα,
ππνινγηδφκελε επί ησλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
ηνπ πξνεγνχκελνπο έηνπο, εάλ ηζρχνπλ φια ηα αθφινπζα:
(i)

Ζ
θαηάζηαζε
ησλ
επηιέμηκσλ
θεθαιαίσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, έρεη
ε
ππνβιεζεί κέρξη ηε 10 Μαΐνπ
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,
ζπλνδεπφκελε
κε
φια
φζα
αλαθέξνληαη
ζηελ
ππνπαξάγξαθν (2).

(ii)

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο εθθξάδεη «Με Γηαθνξνπνηεκέλε
Γλψκε» ζηελ έθζεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α), ζε ζρέζε
κε ηελ νξζφηεηα ηεο θαηάζηαζεο επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ
ηνπ ελ ιφγσ κέινπο.

(iii)

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ην Σακείν θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (2)(β) θαη (2)(γ), δελ
δηνξζψζεθαλ φια ηα ζθάικαηα πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ
εμσηεξηθφ ειεγθηή.

Σν κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ησλ εθαηφ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ
(€130.000) θαη ηνπ ελφο ηνηο εθαηφ (1%) ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπ
κέινπο, ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο γηα ην νπνίν είρε ππνβιεζεί
θαηάζηαζε επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ,
ζπλνδεπφκελε κε «Με Γηαθνξνπνηεκέλε Γλψκε» ηνπ εμσηεξηθνχ
ειεγθηή ηνπ κέινπο εάλ ηζρχεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα:
(i)

Ζ
θαηάζηαζε
ησλ
επηιέμηκσλ
θεθαιαίσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), δελ
ε
ππεβιήζε κέρξη ηε 10 Μαΐνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,

(ii)

Γελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνπαξάγξαθν (2),

(iii)

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο δελ εθθξάδεη «Με Γηαθνξνπνηεκέλε
Γλψκε» ζηελ έθζεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α), ζε ζρέζε
κε ηελ νξζφηεηα ηεο θαηάζηαζεο επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ
ηνπ ελ ιφγσ κέινπο

(4)

Σν χςνο ηεο νθεηιφκελεο εηήζηαο εηζθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (1) θνηλνπνηείηαη γξαπηψο ζηα κέιε ηνπ Σακείνπ ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο 10 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο.

(5)

Ζ ηαθηηθή εηήζηα εηζθνξά, θαηαβάιιεηαη απφ ην εθάζηνηε κέινο κέρξη ηηο
10 Απγνχζηνπ ηνπ εθάζηνηε έηνπο.

(6)

Παξέρεηαη έθπησζε ηεο ηάμεσο ηνπ 80% ζε ζρέζε κε ηελ ηαθηηθή εηήζηα
εηζθνξά πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν 3(α) εάλ ην κέινο
θαηαβάιεη ην πφζν κέρξη ηηο 10 Ηνπιίνπ θάζε έηνπο.
Γελ παξέρεηαη θακία έθπησζε γηα εηζθνξέο πνπ ππνινγίζηεθαλ δπλάκεη
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3)(β) θαη (3)(γ).

(7)
(8)

Σν Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά
ζηνηρεία θάζε κέινπο ηνπ, θαζψο θαη ζηα βηβιία ή θαη αξρεία πνπ απηφ
ηεξεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζηε Γεκνθξαηία λνκνζεζία. Σν Σακείν
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δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ή
επηβεβαίσζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα
κέιε ηνπ .
Έθηαθηε
πκπιεξσκαηηθή
εηζθνξά κειψλ.

11.

(1)

Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη κε απφθαζε ηεο λα θαιεί ηα κέιε ηνπ Σακείνπ ζε
θαηαβνιή έθηαθηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο, εθφζνλ ηχρεη γξαπηήο θαη
αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο απφ ην Σακείν φηη ηα ξεπζηά δηαζέζηκα είλαη
αλεπαξθή.

(2)

Ζ Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ιήςεο ηεο απφθαζεο ηεο, δχλαηαη:
(α)

λα νξίδεη ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο έθηαθηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο είηε εληαία γηα φια ηα κέιε ηνπ
Σακείνπ, είηε αλά θαηεγνξία κειψλ ή αλά ππνθαηεγνξία κειψλ, θαη
λα νξίδεη αλψηαην φξην γηα ην θαηαβιεηέν αλά κέινο ηνπ Σακείνπ
πνζνζηφ, ζε ζρέζε κε ηα επηιέμηκα θεθάιαηα θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπ, θαηά ην
ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο·

(γ)

ζε πεξίπησζε ππνινγηζκνχ ηεο έθηαθηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
εηζθνξάο αλά θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία κειψλ, λα θαζνξίδεη, ηηο
θαηεγνξίεο ή ηηο ππνθαηεγνξίεο κειψλ∙

(δ)

λα θαζνξίδεη ηελ πξνζεζκία θαη ινηπέο δηαηππψζεηο θαηαβνιήο ηεο
έθηαθηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο.

(3)

Ζ Δπηηξνπή, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο έθηαθηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο θαη ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο, ιακβάλεη
ππφςε ηα εχινγα ζπκθέξνληα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ.

(4)

Ζ Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ην Σακείν γηα ηελ πην πάλσ απφθαζε ηεο θαη ην
Σακείν ελεκεξψλεη γξαπηψο ηα κέιε ηνπ γηα ηελ ελ ιφγσ απφθαζε.

(5)

Σα κέιε ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζθνξάο.

(6)

(α)

Σα κέιε ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ θαηά πάληα ρξφλν, δηθά ηνπο
ρξήκαηα σο επηπξφζζεηα ξεπζηά δηαζέζηκα γηα ελδερφκελε
θαηαβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο·

(β)

Σα ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπ εδαθίνπ (α):
(i)

ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε μερσξηζηφ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ εηδηθά γη’ απηφ ην ζθνπφ, ζε πηζησηηθφ ίδξπκα
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ·

(ii)

δε ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξα ηνπ ηξία ηνη ρηιίνηο (3 ν/νν)
ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
ηνπ κέινπο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο, σο απηά
εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο παξαγξάθνπ 10.
Ννείηαη φηη ην πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ ζεκείν
απνηειεί έλα ειάρηζην καμηιάξη ξεπζηφηεηαο θαη φρη φξην
έθηαθηεο εηζθνξάο. Ζ έθηαθηε εηζθνξά δελ απνθιείεηαη λα
ππνινγηζηεί ζε πςειφηεξα επίπεδα θαη λνείηαη φηη ηα κέιε
ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή.
ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ζεκείνπ (i)
ηελ επφκελε κέξα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο επηιέμηκσλ
θεθαιαίσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ
ηεο
παξαγξάθνπ 10 θαη λα ηεξνχληαη κέρξη ηελ επφκελε
ππνβνιή ηεο ππ’ αλαθνξά θαηάζηαζεο.

(iii)

(γ)

Σα κέιε ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ απφ ηηο 15 κέρξη ηηο 20
Μαΐνπ θάζε ηξέρνληνο έηνπο, βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ φια
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ θαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ
ηνπο ειεγθηή ή φπνπ δπλάκεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, είλαη
επηηξεπφκελε ε κε χπαξμε ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (θαη
δελ ππάξρεη), ππνγεγξακκέλε απφ ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο,
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ζε ζρέζε κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηελ
ππνπαξάγξαθν. Σν ζρεηηθφ έληππν βεβαίσζεο
αλαξηεκέλν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο.
Δηήζην ηέινο.

12.

παξνχζα
βξίζθεηαη

(1)

Κάζε κέινο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηήζην ηέινο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ
ή/θαη άιισλ εμφδσλ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο
ππνπαξαγξάθνπο (2) θαη (3), βάζεη ηεο θαηάζηαζεο ησλ επηιέμηκσλ
θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ
ηνπ, πνπ ππεβιήζε ζην Σακείν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10(1) θαη (2).

(2)

Σα κέιε ηνπ Σακείνπ πνπ θαηέρνπλ επηιέμηκα θεθάιαηα θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαιππηφκελσλ πειαηψλ θαηαβάιινπλ εηήζην
ηέινο χςνπο επηαθνζίσλ επξψ (€700), γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ ή/θαη
άιισλ εμφδσλ.

(3)

Σα κέιε ηνπ Σακείνπ πνπ δελ θαηέρνπλ επηιέμηκα θεθάιαηα θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαιππηφκελσλ πειαηψλ, θαηαβάιινπλ εηήζην
ηέινο χςνπο εθαηφ επξψ (€100), γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ ή/θαη άιισλ
εμφδσλ.

(4)

Σν χςνο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο θνηλνπνηείηαη γξαπηψο ζηα κέιε ηνπ Σακείνπ
κέρξη ηηο 10 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο θαη θαηαβάιιεηαη ζην Σακείν απφ θάζε
κέινο κέρξη ηηο 10 Ηνπιίνπ θάζε έηνπο.

(5)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ δχλαηαη λα θαιεί ηα κέιε ηνπ
Σακείνπ ζε θαηαβνιή επηπξφζζεηνπ ηέινπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ ή/θαη
άιισλ εμφδσλ φηαλ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα δελ αξθνχλ.
Ννείηαη φηη επηπξφζζεην ηέινο ζα ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε εάλ
θαηέρνληαη επηιέμηκα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.

Γαλεηζκφο.

Αζθαιηζηηθή θάιπςε.

13.

14.

(6)

Σν εηήζην ηέινο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ γηα ην έηνο 2018 ζα
θαηαβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο νδεγίαο, βάζεη
ηεο
ηειεπηαίαο
θαηάζηαζεο
επηιέμηκσλ
θεθαιαίσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ππεβιήζε ζην Σακείν γηα ην έηνο 2017.

(1)

Δθφζνλ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ θξίλεη φηη ηα ξεπζηά
δηαζέζηκα δελ επαξθνχλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ή
πηζαλνινγνχκελσλ εμφδσλ ή απνδεκηψζεσλ, δχλαηαη, κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, λα ζπλάπηεη δάλεηα ή ινηπέο πηζηψζεηο κε ηξάπεδεο
εληφο ή εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο.

(2)

Σν Σακείν ελεκεξψλεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
επέβαιαλ ηνλ δαλεηζκφ.

(3)

ηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), ην Σακείν θαιεί εληφο ελφο
κελφο απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ ή ηεο πηζηψζεσο, ηα
κέιε ηνπ Σακείνπ ζε θαηαβνιή έθηαθηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο,
ζπλνιηθνχ χςνπο ίζνπ πξνο ην ιεθζέλ δάλεην ή ηε ιεθζείζα πίζησζε,
ηεξνπκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαινγίαο ηεο εηζθνξάο θάζε
κέινπο, ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 11 θξηηεξίσλ.

(1)

Σν Σακείν δχλαηαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, λα ζπλάπηεη
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη, έλαληη ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ. Σα
θαηαβαιιφκελα πξνο ηνχην αζθάιηζηξα δχλαηαη λα εθρσξνχληαη ελ φισ ή
ελ κέξεη, θαη’ αλαινγία, ζηα κέιε ηνπ Σακείνπ.

(2)

Σν Σακείν ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ
αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιχζεο ηνπ.

(3)

Σελ αζθαιηζηηθή θάιπςε δχλαληαη λα παξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λνκίκσο εγθαηεζηεκέλεο ζηε Γεκνθξαηία ή ζε
θξάηνο κέινο.

452
ΜΔΡΟ IV
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ
Δλεκέξσζε
επελδπηψλ.

15.

(1)

(2)

Σα κέιε ηνπ Σακείνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ
ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα γηα:
(α)

ηελ παξερφκελε απφ ην Σακείν θάιπςε·

(β)

ηνπο θαιππηφκελνπο πειάηεο·

(γ)

ην κέγηζην χςνο ηεο θαηαβαιιφκελεο ζηνπο πειάηεο απνδεκίσζεο,
γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπο·

(δ)

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαηππψζεηο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο.

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ γίλεηαη κε ηελ ειεχζεξε δηάζεζε ζηα
θεληξηθά γξαθεία θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ ζρεηηθψλ
αλαιπηηθψλ ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα,
ηα νπνία είλαη δηαηππσκέλα κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη ζαθή, θαζψο θαη κε
ηε δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν θάζε
κέινπο ηνπ Σακείνπ.
Σα κέιε ηνπ Σακείνπ νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα λα ππάξρνπλ επαξθείο θαη
επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν θαη επαξθήο
αξηζκφο ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζηα θεληξηθά γξαθεία, ζηα
ππνθαηαζηήκαηα ηνπο, θαζψο θαη ζηα γξαθεία ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ή
άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηά πξνζψπσλ.

(3)

Καηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ, ην ελ ιφγσ
κέινο ηνπ Σακείνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη πξφζζεηεο ή δηεπθξηληζηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαηππψζεηο θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο.

Απαγφξεπζε
Γηαθήκηζεο.

16.

Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Σακείνπ ε πξνβνιή γηα δηαθεκηζηηθφ ζθνπφ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Σακείν, κέζσ δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ ή άιισλ κελπκάησλ
πνπ δηαλέκνληαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν θαη επηηξέπεηαη κφλν ε απιή
ελεκεξσηηθή κλεία ζ' απηήλ.

Δλεκέξσζε πειαηψλ
ΔΠΔΤ πνπ δελ
ζπκκεηέρνπλ ζην Σακείν.

17.

ΔΠΔΤ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο εξγαζίεο ζηε Γεκνθξαηία θαη εμαηξνχληαη απφ
ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Σακείν, ελεκεξψλνπλ γξαπηψο ηνπο
πειάηεο ηνπο.
ΜΔΡΟ V

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΤΠΧΔΗ
Δλεξγνπνίεζε
δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο.

18.

(1)

(2)

Σν Σακείν ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο φηαλ:
(α)

ε Δπηηξνπή έρεη δηαπηζηψζεη φηη, έλα κέινο ηνπ Σακείνπ δε θαίλεηαη,
ζην παξφλ ζηάδην, ηθαλφ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ απαηηήζεηο πειαηψλ, γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ άκεζε
ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαη δελ πξνβιέπεηαη φηη ζα
θαηαζηεί ηθαλφ ζην πξνζερέο κέιινλ· ή

(β)

δηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, βαζηδφκελν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ
άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο κέινπο, εμέδσζε
απφθαζε, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο
δπλαηφηεηαο ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ λα επηδηψμνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο έλαληη ηνπ ελ ιφγσ κέινπο.
Ζ Δπηηξνπή εθδίδεη ηελ απφθαζε ηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ απφ ην Σακείν, εληφο
επιφγνπ ρξφλνπ θαη δεκνζηεχεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην
δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.
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Καιππηφκελεο
απαηηήζεηο.

19.

(1)

Καιχπηνληαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ αδπλακίαο ελφο κέινπο(α)

λα απνπιεξψζεη ζηνπο θαιππηφκελνπο πειάηεο ηα θεθάιαηα ηα
νπνία ηνπο νθείιεη ή ηνπο αλήθνπλ θαη ηα νπνία θξαηά γηα
ινγαξηαζκφ ηνπο, ζε ζρέζε κε επελδπηηθέο εξγαζίεο· ή

(β)

λα επηζηξέςεη ζηνπο θαιππηφκελνπο πειάηεο νπνηαδήπνηε
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία αλήθνπλ ζε απηνχο θαη ηα νπνία
θξαηά, δηνηθεί ή δηαρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζε ζρέζε κε
επελδπηηθέο εξγαζίεο·

θαηά ηα ηζρχνληα εθ ηνπ λφκνπ θαη εθ ζπκβάζεσο:

Γηαδηθαζία
πξφζθιεζεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ.

Δθπξφζεζκε ππνβνιή
αηηήζεσλ.

20.

21.

(2)

Σν χςνο ηεο απαίηεζεο ελφο θαιππηφκελνπ πειάηε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα
κε ηνπο λνκηθνχο θαη ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηδίσο εθείλνπο πεξί
ζπκςεθηζκνχ θαη αληαπαηηήζεσλ, πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απνηίκεζε,
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 18(1), ηνπ χςνπο ησλ θεθαιαίσλ ή ηεο
αμίαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε αλαθνξά ζηελ αγνξαία αμία φπνπ είλαη
δπλαηφλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαιππηφκελν
πειάηε θαη ηα νπνία θεθάιαηα ή κέζα ην κέινο ηνπ Σακείνπ αδπλαηεί λα
απνπιεξψζεη ή λα επηζηξέςεη, αληηζηνίρσο.

(1)

Όηαλ ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ην Σακείν
δεκνζηεχεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο
επξείαο Παγθχπξηαο θπθινθνξίαο, πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ
απνδεκίσζεο, νξίδνληαο ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ,
ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην παξφλ Μέξνο.

(2)

Ζ δεκνζίεπζε πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηελ ππνπαξάγξαθν (1) πεξηέρεη
ηνπιάρηζηνλ:
(α)

ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη ηελ εκπνξηθή
επσλπκία ηνπ εκπιεθνκέλνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ ·

(β)

ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ απνδεκίσζεο, ε νπνία δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε κελψλ, αιιά νχηε θαη
κεγαιχηεξε ησλ ελλέα κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ή απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο ·

(γ)

ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ· θαη

(δ)

ηε δηεχζπλζε ή/θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, κέζσ ηεο νπνίαο νη
θαιππηφκελνη πειάηεο δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ ην ζρεηηθφ
έληππν ππνβνιήο απαίηεζεο ζην Σακείν, σο θαζνξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 22.

(3)

Ζ δεκνζίεπζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2), θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηελ
Δπηηξνπή, ε νπνία αλαξηά ηε δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.

(4)

ε εμαηξεηηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ην Σακείν κε αλαθνίλσζε
ηνπ, δχλαηαη λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ
απνδεκίσζεο κέρξη ηξεηο κήλεο, εθφζνλ έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο
Δπηηξνπήο. Ζ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη απφ ην Σακείν ζε δχν
ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο επξείαο Παγθχπξηαο θπθινθνξίαο θαη αλαξηάηαη
απφ ηελ Δπηηξνπή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο.

(1)

ε πεξίπησζε πνπ θαιππηφκελνο πειάηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη
αίηεζε εκπξφζεζκα, δελ ηζρχεη γη απηφλ ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 20,
εθφζνλ πθίζηαλην ζπλζήθεο πνπ απέηξεςαλ ηελ ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο
γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο απνδεκίσζεο ή γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ππνβνιή
ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.

(2)

Καιππηφκελνο πειάηεο, ν νπνίνο ππνβάιιεη εθπξφζεζκα αίηεζε γηα
θαηαβνιή απνδεκίσζεο νθείιεη λα ππνβάιεη, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο
αίηεζεο, θαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία επεμεγεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν
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δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απαηηήζεη εγθαίξσο ηελ απνδεκίσζε, επηζπλάπηνληαο
θαη ηα απαξαίηεηα πξνο απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ δηθαηνινγεηηθά, φπνπ
ππάξρνπλ.
Έληππν αίηεζεο
απνδεκίσζεο.

Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο
θαη αμηνιφγεζεο
αηηήζεσλ.

Πξνυπνζέζεηο
θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο.

22.

23.

24.

(1)

Σν Σακείν εθδίδεη έληππν ππνβνιήο αίηεζεο απνδεκίσζεο ζην νπνίν
θαζνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη
πξνο αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαιππηφκελσλ επελδπηψλ.

(2)

Σν Σακείν δχλαηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηα ζηνηρεία, ζε πεξίπησζε πνπ ην
θξίλεη απαξαίηεην, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ.

(1)

Σν Σακείν δχλαηαη λα θαηαγξάςεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο ππνβιεζείζεο ζε
απηφ αηηήζεηο είηε εζσηεξηθά είηε νξίδνληαο ηνπιάρηζην έλαλ
εκπεηξνγλψκνλα ζε ζέκαηα θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπιάρηζην έλα δηθεγφξν, κε
γλψζε ζε ζέκαηα θεθαιαηαγνξάο, νη νπνίνη, αθνχ ειέγμνπλ αξρηθψο ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 24, αμηνινγνχλ ηηο ελ ιφγσ αηηήζεηο θαη
εηζεγνχληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπο, ελ
φισ ή ελ κέξεη.

(2)

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1),
ην θαζέλα ππνβάιιεη μερσξηζηή εηζήγεζε.

(3)

Ζ ακνηβή ησλ πξνζψπσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ
Σακείνπ θαη ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ, βαξχλεη ην εκπιεθφκελν κέινο ηνπ
Σακείνπ θαη εθφζνλ θαηαζηεί αλαγθαίν ή απαξαίηεην, θαηαβάιιεηαη απφ ην
Σακείν ρξεζηκνπνηψληαο ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ζσξεπζεί απφ ηελ
θαηαβνιή ηειψλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο παξαγξάθνπ 8(1)(δ).

(4)

Σα πξφζσπα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1):
(α)

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχλ ηηο αηηήζεηο δεηνχλ απφ ην κέινο ηνπ
Σακείνπ λα εθθέξεη αηηηνινγεκέλε άπνςε εληφο ηαρζείζεο
πξνζεζκίαο σο πξνο ην βάζηκν ησλ πξνβαιινκέλσλ απφ ηνπο
αηηεηέο αμηψζεσλ

(β)

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο απφςεσλ απφ ην κέινο, ηα
πξφζσπα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) πξνρσξνχλ κε ηελ αμηνιφγεζε
ησλ αηηήζεσλ.

(γ)

θαζνξίδνπλ ην πνζφ απνδεκίσζεο πνπ αλαινγεί ζηνλ θάζε αηηεηή .

(5)

Σα πξφζσπα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα αξρεία
ηνπ κέινπο γηα ην νπνίν έρεη ελεξγνπνηεζεί ην Σακείν πνπ ηεξνχληαη
ειεθηξνληθψο ή άιισο πσο, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο.

(1)

Ζ θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ ην Σακείν πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα:

(α)

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο·

(β)

ηελ χπαξμε βάζηκεο απαίηεζεο θαιππηφκελνπ πειάηε θαηά κέινπο
ηνπ Σακείνπ, ε νπνία απνξξέεη απφ επελδπηηθή εξγαζία·
ηελ ππνβνιή αίηεζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα νδεγία·

(γ)
(δ)

φηη νη απαηηήζεηο δελ απνξξένπλ απφ ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο
εμεδφζε θαηαδηθαζηηθή πνηληθή απφθαζε γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ πεξί ηεο
Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ
Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκν ηνπ 2007·

(ε)

δελ εθθξεκεί πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ηνπ ελ ιφγσ θαιππηφκελνπ
πειάηε γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο

188(I) ηνπ 2007
58(I) ηνπ 2010
80(I) ηνπ 2012
192(Η) ηνπ 2012
101(I) ηνπ 2013
184(Η) ηνπ 2014
18(I) ηνπ 2016
13(Η) ηνπ 2018
158(η) ηνπ 2018.
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ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ
ηνπ 2007·
(ζη)
66(I) ηνπ 2012
41(I) ηνπ 2013
159(I) ηνπ 2013
190(Η) ηνπ 2014
207(I) ηνπ 2015
150(I) ηνπ 2017.
Καζνξηζκφο χςνπο
θαηαβιεηέαο
απνδεκίσζεο.

25.

ην δηθαίσκα ηνπ θαιππηφκελνπ πειάηε δελ έρεη παξαγξαθεί δπλάκεη
ηνπ πεξί Παξαγξαθήο Αδηθεκάησλ Νφκνπ.

(1)

Ο ππνινγηζκφο ηεο θαηαβιεηέαο απνδεκίσζεο πξνέξρεηαη απφ ην άζξνηζκα
ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαθξηβσκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θαιππηφκελνπ πειάηε
θαηά ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ, απφ φιεο ηηο επελδπηηθέο εξγαζίαο πνπ ηνπ
παξείρε ην κέινο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ινγαξηαζκψλ, ησλ νπνίσλ
απηφο
είλαη
δηθαηνχρνο, ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηνπ ηφπνπ παξνρήο ησλ ελ ιφγσ
επελδπηηθψλ εξγαζηψλ, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

(2)

Σν Σακείν παξέρεη θάιπςε γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 19, ε νπνία ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
θαιππηφκελνπ πειάηε έλαληη ελφο κέινπο ηνπ Σακείνπ θαη νξίδεηαη σο ην
κηθξφηεξν πνζφ κεηαμχ ηνπ 90% ησλ αζξνηζηηθψλ θαιππηφκελσλ
απαηηήζεσλ ηνπ θαιππηφκελνπ πειάηε θαη ησλ €20.000.

(3)

ε πεξίπησζε θνηλήο επελδπηηθήο εξγαζίαο:

(4)

(α)

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (2), ιακβάλεηαη ππφςε ην κεξίδην πνπ αλαινγεί ζε
θάζε θαιππηφκελν επελδπηή·

(β)

νη απαηηήζεηο θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ θαιππηφκελσλ
επελδπηψλ, εθηφο εάλ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ηεξνπκέλσλ
ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ εδαθίνπ (γ) ζε έθαζην επελδπηή παξέρεηαη
θάιπςε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (2)·

(γ)

νη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θνηλή επελδπηηθή εξγαζία επί ηεο
νπνίαο δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα έρνπλ δηθαηψκαηα ππφ ηελ ηδηφηεηά
ηνπο σο εηαίξνη πξνζσπηθήο εηαηξείαο, έλσζεο ή νληφηεηαο
παξφκνηνπ ραξαθηήξα, ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2),
ελνπνηνχληαη θαη ζεσξνχληαη φηη απνξξένπλ απφ επέλδπζε ελφο θαη
ηνπ απηνχ επελδπηή.

Όηαλ ν θαιππηφκελνο επελδπηήο δελ είλαη ν ηειηθφο δηθαηνχρνο ησλ
θεθαιαίσλ ή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ θξαηεί ην κέινο:
(α)

ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν, εθφζνλ ε
ηαπηφηεηά ηνπ δηαπηζηψλεηαη ή κπνξεί λα δηαπηζησζεί πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο δηαπίζησζεο ή ηεο απφθαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 18(1).

(β)

(5)

Απφθαζε Σακείνπ.

26.

(1)

αλ νη ηειηθνί δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο πνπ πξνβιέπεηαη, ιακβάλεηαη ππφςε ην
κεξίδην πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα ζχκθσλα κε ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ
ξπζκίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ.
Σν παξφλ εδάθην δελ ηζρχεη γηα ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ
επελδχζεσλ.
Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζε επξψ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα θεθάιαηα
ή/θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε λφκηζκα άιιν απφ
ην επξψ, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηζνηηκία αλαθνξάο ηνπ ελ ιφγσ λνκίζκαηνο
έλαληη ηνπ Δπξψ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή
Σξάπεδα ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ελεξγνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο.
Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη ηηο ελψπηνλ ηεο αηηήζεηο θαη απνθαζίδεη
θαηά πφζν πιεξνχληαη, ή φρη, νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 24.
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(2)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ζε πεξίπησζε πνπ ν
αηηεηήο ρξεζηκνπνίεζε ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο.

(3)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ, ιακβάλεη
ππφςε, ηηο εηζεγήζεηο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 23.

Δπηζηξνθή
θαηαβιεζείζαο
απνδεκίσζεο.

27.

Σν Σακείν δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηεδήπνηε απφ θαιππηφκελν πειάηε,
επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο ζ' απηφλ απνδεκίσζεο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη εθ ησλ
πζηέξσλ φηη ζπλέηξερε νπνηνζδήπνηε ιφγνο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα νδεγία.

Αλαθνίλσζε απφθαζεο
Σακείνπ.

28.

(1)

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελψπηνλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο δηαδηθαζίαο,
ην Σακείν:
(α)

εθδίδεη απφθαζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη πειάηεο ηνπ κέινπο
ηνπ Σακείνπ, κε θαζνξηζκφ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη ν
θαζέλαο, θαη ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην κέινο ηνπ
Σακείνπ, εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο·
ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαγξάθνληαη θαη νη πειάηεο ζηνπο νπνίνπο
δελ ζα θαηαβιεζεί απνδεκίσζε θαη ε ζρεηηθή πξνο ηνχην αηηηνινγία·

(β)

Πξνζεζκία θαη
δηαδηθαζία θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο.

29.

αλαθνηλψλεη ζε θάζε επεξεαδφκελν πειάηε ηελ απφθαζε ηνπ, ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απφ ηελ έθδνζε ηεο.

(2)

Ο αηηεηήο, ζηνλ νπνίν θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε ηνπ Σακείνπ, δχλαηαη εάλ
δηαθσλεί κε απηήλ λα ππνβάιεη γξαπηή έλζηαζε ζηελ Δπηηξνπή εληφο
πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο, αηηηνινγψληαο
επαξθψο ηελ έλζηαζε ηνπ. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε info@cysec.gov.cy κε ηελ έλδεημε/ηίηιν «ένζηαζη ζηην απόθαζη
ΤΑΕ».

(3)

Ζ Δπηηξνπή θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, δχλαηαη:
(α)

λα δεηά πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφ ην Σακείν ή/θαη ην κέινο ηνπ
Σακείνπ ή/θαη ηνλ αηηεηή·

(β)

λα δηελεξγεί νπνηαδήπνηε έξεπλα.

(4)

Ζ Δπηηξνπή, νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηελ εμέηαζε ππνβιεζείζαο έλζηαζεο
εληφο ζαξάληα πέληε εκεξψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη
νπνηνδήπνηε ιάζνο ζηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην Σακείν,
θαιεί γξαπηψο ην Σακείν λα πξνβεί ζε άκεζε δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο θαη ζε
θαηαβνιή ηνπ νξζνχ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ
επεξεαδφκελν πειάηε.

(1)

Σν Σακείν ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζε θάζε θαιππηφκελν πειάηε/αηηεηή
ηελ απνδεκίσζε πνπ ηνπ αλαινγεί, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ ζηνλ θαιππηφκελν πειάηε.
Ζ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απφ ην Σακείν γίλεηαη ζε ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ θαιππηφκελνπ πειάηε φπσο απηφο έρεη ππνδεηρζεί
εγγξάθσο ζην έληππν αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 22.

(2)

(3)

ε έθηαθηεο θαη αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ην Σακείν δχλαηαη λα δεηήζεη
απφ ηελ Δπηηξνπή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (1).
Ζ ελ ιφγσ παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο επηπιένλ ηξείο κήλεο.

Απνηειέζκαηα
θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο.

30.

Ζ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο απφ ην Σακείν ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο
ππνθαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ απνδεκησζέληνο θαιππηφκελνπ
πειάηε/αηηεηή έλαληη ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ θαηά ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ
ελ ιφγσ κέινπο θαη γηα πνζφ ίζν πξνο ηελ θαηαβιεζείζα ζ' απηφλ απνδεκίσζε.
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ΜΔΡΟ VI
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ
Δθινγή Πξνέδξνπ,
31.
Αληηπξνέδξνπ θαη Σακία
Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο.

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Σακία ηεο,
ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ην δηνξηζκφ ηεο.

χγθιεζε
πλεδξηάζεσλ
Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο.

(1)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο, φηαλ ν πξψηνο θσιχεηαη, ζε εκέξα, ηφπν θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη απφ απηφλ, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν.

(2)

Ζ πξφζθιεζε ζε ζπλεδξία είλαη γξαπηή θαη απεπζχλεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε
γηα ηε ζπλεδξία εκεξνκελία. Ζ πξφζθιεζε πεξηέρεη θαη ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο

(3)

Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ζε έθηαθηεο θαη
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπλεδξία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο,
ζπγθαιείηαη, κεηά απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή πξφζθιεζε πνπ θνηλνπνηείηαη
ζηα κέιε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη πξηλ απφ ηνλ
θαζνξηζκέλν γηα ζπλεδξία ρξφλν.

(4)

(α)

ε πεξίπησζε γξαπηήο πξφζθιεζεο πξνο ζχγθιεζε ζπλεδξίαο, ε
πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο
γξαπηψο κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.

(β)

ε πεξίπησζε πξνθνξηθήο πξφζθιεζεο πξνο ζχγθιεζε ζπλεδξίαο,
ηα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ππνγξάθνπλ ζε κεηαγελέζηεξν
ζηάδην βεβαίσζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζθιεζε ηνπο ζε ζπλεδξία.

Αληηθαηάζηαζε κειψλ
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο ιφγσ
αδηθαηνιφγεηεο
απνπζίαο.

32.

33.

(5)

Ο Πξφεδξνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθαιεί ζπλεδξία φπνηε ην
θξίλεη ζθφπηκν, ππνρξενχηαη σζηφζν λα ην πξάμεη εάλ απηφ δεηεζεί
γξαπηψο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ή ηνλ Αληηπξφεδξν θαη έλα κέινο, πνπ
θαζνξίδνπλ ηαπηνρξφλσο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα.

(6)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ άπηεηαη
ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηψλ ηεο, δηθαηνχκελε λα επηηξέςεη ηελ
παξνπζία άιισλ πξνζψπσλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν πξνο δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο, ρσξίο ηα πξφζσπα απηά λα
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

(7)

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα παξίζηαηαη,
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο ή
αληηπξφζσπνο ηνπ.

(1)

Δθφζνλ κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ, ν θνξέαο
πνπ ην έρεη νξίζεη, θαηά πεξίπησζε, νθείιεη λα ην αληηθαηαζηήζεη, ζε εχινγν
ρξφλν αθνχ πιεξνθνξεζεί ην ελ ιφγσ γεγνλφο:

(2)

Απαξηία θαη ιήςε
απνθάζεσλ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο.

34.

Ννείηαη φηη, δε ζεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία ε ζπκκεηνρή ζηηο
ζπλεδξηάζεηο κέζσ ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ κέινπο.
Ο Πξφεδξνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή ν Αληηπξφεδξνο, θαηά
πεξίπησζε, νθείινπλ άκεζα λα ελεκεξψλνπλ ηνλ θνξέα πνπ έρεη νξίζεη ην
κέινο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ κέινπο
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ.

(1)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη φηαλ παξίζηαληαη
απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ αλαπιεξσηή ηνπο ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηεο.

(2)

Οη απνθάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ
παξηζηακέλσλ κειψλ ηεο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο
ηνπ πξνεδξεχνληνο ηεο ζπλεδξίαο.
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Παχζε κειψλ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο.

35.

Δπζχλε.

36.

Τπνρξέσζε
ερεκπζείαο.

37.

(3)

Υξέε γξακκαηέα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο αζθεί πξφζσπν πνπ νξίδεηαη
απφ ηνλ πξνεδξεχσλ ζε θάζε ζπλεδξία, ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη έλα εθ
ησλ κειψλ ή άιιν πξφζσπν, θαη ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ησλ
πξαθηηθψλ. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε πνπ παξίζηαληαη ζηε
ζπλεδξία.

(1)

Οπνηαδήπνηε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε κέινπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο, ηαθηηθνχ ή αλαπιεξσκαηηθνχ, δπλάκελε λα ζέζεη ππφ
ακθηζβήηεζε ηελ απαξαίηεηε πξνο άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ
αμηνπηζηία, ζπληζηά ιφγν παχζεο ηνπ ελ ιφγσ κέινπο απφ ηα θαζήθνληα ηνπ
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
Έθαζην κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σακείνπ θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί σο ζχκβνπινο ή ζπλεξγάηεο
θαη’ εληνιήλ ηνπ Σακείνπ δελ ππέρεη πξνζσπηθήο επζχλεο γηα πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.

(1)

Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο, απνθιεηζηηθά
γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα γηα εκπηζηεπηηθά ζέκαηα ηνπ
Σακείνπ, ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο κέιε ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο:
Ννείηαη φηη, ε δηάηαμε απηή δελ θσιχεη ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή λα
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή σο πξνο ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο.

χλαςε ζπκβάζεσλ/
ζπλεξγαζηψλ.

Δξκελεπηηθή Γηάηαμε.

38.

39.

(2)

Ζ ππνρξέσζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηζρχεη θαη γηα
θάζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή
αλαζέηεη ηελ άζθεζε εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ηεο ή ην νπνίν απαζρνιείηαη
ζην Σακείν ή παξέρεη ελ γέλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζ' απηφ.

(1)

Σν Σακείν δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ζπλεξγάηεο ή ππαιιήινπο γηα
ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη/ή λα ιεηηνπξγεί κε αγνξά ππεξεζηψλ
απφ ηελ Δπηηξνπή ή άιινπο.

(2)

Γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηέιε ηεο
παξαγξάθνπ 12.

Όπνπ ζηελ παξνχζα Οδεγία γίλεηαη ιφγνο γηα κέιε Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο,
λννχληαη θαη νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο.
ΜΔΡΟ VII
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

χγθιεζε εηήζηαο
Γεληθήο πλέιεπζεο.

Θέκαηα γηα εηήζηα
ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε.

40.

41.

(1)

Με απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθαιείηαη εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Σακείνπ, ελψ ζπγθαιείηαη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε
νπνηεδήπνηε ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο.

(2)

Ζ πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζηελ
νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο, απνζηέιιεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζηα κέιε
ηνπ Σακείνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε θσηνκήλπκα ηνπιάρηζηνλ
είθνζη κία εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ηαθηηθήο εηήζηαο Γεληθήο
πλέιεπζεο. Ζ εκέξα θαηά ηελ νπνία έρεη ζηαιεί ε πξφζθιεζε θαη ε εκέξα
θαηά ηελ νπνία είλαη νξηζκέλε ε ζπγθξφηεζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο δε ινγίδνληαη.

(1)

Θέκα δχλαηαη λα ηεζεί ελψπηνλ ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο είηε
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, είηε θαηφπηλ ππνβνιήο
πξφηαζεο απφ κέινο ηνπ Σακείνπ. Ζ πξφηαζε απφ κέινο ηνπ Σακείνπ
ππνζηεξίδεηαη εγγξάθσο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν άιια κέιε ηνπ Σακείνπ, κέζσ
ζρεηηθνχ εληχπνπ ππνβνιήο ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε, ην νπνίν είλαη
δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο, κέρξηο φηνπ ην Σακείν
απνθηήζεη ην δηθφ ηνπ δηαδηθηπαθφ ηφπν,
θαη απνζηέιιεηαη πξνο ηε
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Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε.
(2)

ε πεξίπησζε ιήςεο πξφηαζεο απφ κέινο ηνπ Σακείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ ππνπαξάγξαθν (1), ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνζηέιιεη ζρεηηθή
γξαπηή ελεκέξσζε, κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πξνο φια ηα
κέιε ηνπ Σακείνπ, ελεκεξψλνληαο ηνπο γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα έρνπλ
πξνζηεζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο,
ηνπιάρηζηνλ έμη εκέξεο πξηλ απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.

χγθιεζε έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.

42.

Ζ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή νπνηεδήπνηε
ην θξίλεη ζθφπηκν, απνζηέιινληαο γξαπηή πξφζθιεζε, κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, πξνο φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκέξα ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ εκέξα θαηά ηελ νπνία έρεη ζηαιεί
ε πξφζθιεζε θαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία είλαη νξηζκέλε ε ζπγθξφηεζε ηεο έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο δε ινγίδνληαη.

χγθιεζε έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο κε
αίηεκα κειψλ ηνπ
Σακείνπ.

43.

(1)

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε δχλαηαη λα ζπγθιεζεί θαη θαηφπηλ γξαπηήο
αίηεζεο ππνγξακκέλεο απφ ην 10% ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ,
κέζσ ηνπ εληχπνπ ηεο παξαγξάθνπ 41(1), ην νπνίν απνζηέιιεηαη πξνο ηε
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
θαζνξίδνληαο ηαπηνρξφλσο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα.

(2)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνζηέιιεη γξαπηή πξφζθιεζε, κε θσηνκήλπκα ή
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πξνο φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ γηα ηε ζχγθιεζε ηεο
έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο
αίηεζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) θαη ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκέξα ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ εκέξα θαηά ηελ νπνία
έρεη ζηαιεί ε πξφζθιεζε θαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία είλαη νξηζκέλε ε
ζπγθξφηεζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δε ινγίδνληαη.

(3)

ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή αξλεζεί ή παξαιείςεη λα
ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, νη αηηνχληεο ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο δχλαληαη νη ίδηνη λα ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη νθηψ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), απνζηέιινληαο γξαπηή
πξφζθιεζε κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζε φια ηα κέιε ηνπ
Σακείνπ, ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ εκέξα θαηά ηελ νπνία έρεη ζηαιεί ε πξφζθιεζε θαη ε
εκέξα θαηά ηελ νπνία είλαη νξηζκέλε ε ζπγθξφηεζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο δε ινγίδνληαη.
ε πεξίπησζε ζχγθιεζεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηά ηα νξηδφκελα
ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά νχησο
ψζηε λα είλαη δπλαηή ή παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηα κέιε ηνπ
Σακείνπ.

Απαξηία.

44.

(1)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ '
απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ.

(2)

Μέινο ηνπ Σακείνπ επηηξέπεηαη λα αληηπξνζσπεχζεη ζηε πλέιεπζε κέρξη
δχν άιια κέιε ηνπ.
Κάζε κέινο ηνπ Σακείνπ ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κέζσ
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.

(3)

Αληηπξφζσπνο θαη
εμνπζηνδνηεκέλνο
εθπξφζσπνο.

45.

(4)

Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), ε Γεληθή πλέιεπζε
ζπλέξρεηαη ην αξγφηεξν ζε δέθα εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο
πνπ καηαηψζεθε, πξνζθαινχκελε απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ηέζζεξηο
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη βξίζθεηαη δε
θαηά ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα
επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ
ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειψλ ηνπ Σακείνπ.

(1)

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 44(2), κέινο ηνπ Σακείνπ
δηνξίδεη γξαπηψο αληηπξφζσπν ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κέζσ ζρεηηθνχ
εληχπνπ δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ
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ηφπν ηεο Δπηηξνπήο, κέρξηο φηνπ ην Σακείν απνθηήζεη ην δηθφ ηνπ
δηαδηθηπαθφ ηφπν,
θαη ππνγξάθεηαη απφ ην κέινο ηνπ Σακείνπ πνπ
αληηπξνζσπεχεηαη. Σν ελ ιφγσ έληππν απνζηέιιεηαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή, κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, φρη αξγφηεξα ησλ 48
σξψλ πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
(2)

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 44(3), ν εμνπζηνδνηεκέλνο
εθπξφζσπνο ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ, δηνξίδεηαη γξαπηψο, βάζεη ζρεηηθνχ
εληχπνπ δηνξηζκνχ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν
ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο, κέρξηο φηνπ ην Σακείν απνθηήζεη ην
δηθφ ηνπ δηαδηθηπαθφ ηφπν. Σν ελ ιφγσ έληππν
απνζηέιιεηαη ζηε
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, κε θσηνκήλπκα ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, φρη
αξγφηεξα ησλ ζαξάληα νθηψ σξψλ πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε φπνπ κέινο ηνπ Σακείνπ έρεη δηνξίζεη
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, θαηά ηα νξηδφκελα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαη, εληνχηνηο, ν ηειεπηαίνο θσιχεηαη λα παξαζηεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
κέινο ηνπ Σακείνπ δηνξίδεη εθ λένπ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν θαη ην λέν
έληππν δηνξηζκνχ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ, δίλεηαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε.

Παξνπζηνιφγην.

Πξνεδξεχσλ Γεληθήο
πλέιεπζεο.

Πξαθηηθά.

Λήςε απνθάζεσλ.

46.

47.

48.

49.

(1)

ε θάζε Γεληθή πλέιεπζε ππάξρεη παξνπζηνιφγην, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη:
(α)

ην φλνκα ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ

(β)

φπνπ πξνθχπηεη, ην φλνκα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ κέινπο ηνπ
Σακείνπ

(γ)

ην φλνκα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ κέινπο ηνπ
Σακείνπ

(2)

Σν παξνπζηνιφγην ππνγξάθεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ κέινπο
ηνπ Σακείνπ ή, φπνπ πξνθχπηεη, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ.

(1)

Σεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο θαη, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή άιινπ πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο
απηνχ, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. Δάλ απνπζηάδνπλ
ακθφηεξνη, πξνεδξεχεη έλα εθ ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδνπλ φια ηα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο (θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο), πξνεδξεχεη έλαο απφ ηνπο
παξηζηακέλνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ
πνπ ζα δηνξηζηεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.

(2)

ε πεξίπησζε Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία ζα δηεμαρζνχλ εθινγέο γηα
ηελ εθινγή ησλ δχν κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, πξνεδξεχεη ην
αξραηφηεξν απφ ηα ηξία κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ δηνξίδνληαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ.

(1)

Σα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεξνχληαη απφ πξφζσπν πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ζε πεξίπησζε φπνπ
απνπζηάδνπλ φια ηα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο (θαη νη αλαπιεξσηέο
ηνπο), ηεξνχληαη απφ πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα
πξαθηηθά ηεξνχληαη εκπηζηεπηηθά, εθηφο αλ απνθαζηζζεί δηαθνξεηηθά απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, απφ αξκφδην δηθαζηήξην, ή απφ αξκφδην πεηζαξρηθφ
φξγαλν ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, κέζα ζηα
πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.

(2)

Σα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνεδξεχνληα
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

(1)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ, θαζέλα απφ ηα
νπνία έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.

(2)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξηζηακέλσλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ ηεο.
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Φεθνθνξία.

50.

(1)

ε νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ
δεηείηαη ςεθνθνξία δηα ςεθνδειηίνπ απφ ηνλ πξνεδξεχνληα ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ή ηνπιάρηζηνλ απφ ηξεηο παξηζηάκελνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξφζσπνπο ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ, δήισζε ηνπ πξνεδξεχνληα φηη
νπνηαδήπνηε απφθαζε έρεη εγθξηζεί ή απνξξηθζεί κε ηελ αλάηαζε ησλ ρεξηψλ
θαη ε νπνία απφθαζε θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
απνηειεί ακάρεηε καξηπξία ηνπ γεγνλφηνο.

(2)

Φεθνθνξία δηα ςεθνδειηίνπ, ε νπνία έρεη δεηεζεί δεφλησο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηε ππνπαξάγξαθν (1), δηεμάγεηαη κε ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεη ν
πξνεδξεχσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν απνηέιεζκα δε ηεο ςεθνθνξίαο
ζεσξείηαη φηη απνηειεί απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ νπνία
δεηήζεθε ε ςεθνθνξία θαη θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.

Έγγξαθε απφθαζε.

51.

Έγγξαθε απφθαζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ ζα είλαη εμίζνπ
ηζρπξή θαη έγθπξε θαη έρεη ηηο ίδηεο λνκηθέο ζπλέπεηεο σο εάλ απηή ε απφθαζε είρε
ςεθηζζεί ζε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθιήζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε δεφλησο. Ζ
απφθαζε απηή δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα έγγξαθα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, ην
θαζέλα απφ ηα νπνία θέξεη ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ.

Δθινγέο γηα κέιε
Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο.

52.

(1)

Σνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ δχν κειψλ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ πξνηείλνπλ νη θνξείο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
κεξψλ, ηα ππφινηπα ηξία κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ δηνξίδνληαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ, απνζηέιινπλ εηδνπνίεζε ζε φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ φηη
ζα δηεμαρζνχλ εθινγέο γηα λα εθιεγνχλ ηα δχν ελ ιφγσ κέιε απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ.

(2)

Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα εθινγή εθπξνζψπνπ πνπ
πξνηείλεηαη απφ ηνπο θνξείο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, σο κέινπο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, έρνπλ κφλν ηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά
δηεπζχλνπλ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ.

(3)

Οη ππνςεθηφηεηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ππνβάιινληαη, κε θσηνκήλπκα ή
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, κέζσ ζρεηηθνχ
εληχπνπ ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο, κέρξηο φηνπ ην Σακείν απνθηήζεη ην δηθφ
ηνπ δηαδηθηπαθφ ηφπν, εληφο είθνζη νθηψ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
απνζηάιεθε ε εηδνπνίεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1). Σνλ ππνςήθην πξνηείλεη
ην κέινο ηνπ Σακείνπ.
ΜΔΡΟ VIII
ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ

Δπελδπηηθή
ηνπ Σακείνπ.

πνιηηηθή 53.

(1)

Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα ηνηο εθαηφλ (70%) ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ Σακείνπ ηνπνζεηείηαη:
(α)

ζε νκνινγίεο, γξακκάηηα ή άιινπο ηίηινπο ηνπ δεκνζίνπ ή άιινπο
ηζνδχλακνπο ηίηινπο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θξάηνο κέινο θαη είλαη
επρεξψο ξεπζηνπνηήζηκνη· ή θαη

(β)

ζε έληνθνπο ινγαξηαζκνχο ζε ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε
Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο. ή/θαη

(γ)

ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Σακείνπ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.

(2)

Σν πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) κπνξεί λα κεησζεί
θαηφπηλ αδείαο ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ ε δηαθνξά λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
αληαζθάιηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ.

(3)

Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηνπ Σακείνπ ηνπνζεηείηαη ζε έληνθνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο ζε ηξάπεδεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεκνθξαηία.
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ΜΔΡΟ IX
ΔΣΖΗΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ
ε

54.

Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ Σακείνπ αξρίδεη ηελ 1
Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο.

Σαθηηθφο έιεγρνο ηεο
νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη ησλ
εηήζησλ ινγαξηαζκψλ
ηνπ Σακείνπ.

55.

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δηνξίδεη έλαλ εγθεθξηκέλν ειεγθηή γηα λα δηελεξγεί έιεγρν
ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πνπ
θαηαξηίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο.

Δηήζηνη ινγαξηαζκνί.

56.

(1)

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ
Σακείνπ αλά νηθνλνκηθφ έηνο, ε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 55.

(2)

Σν αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ην ηέινο εθάζηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο ζπληάζζεηαη, κε κέξηκλα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.

(3)

Σν αξγφηεξν ηξεηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
ζπληάζζεηαη, κε κέξηκλα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, ν απνινγηζκφο ηνπ
πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν νπνίνο, καδί κε ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ
ινγαξηαζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηελ έθζεζε ηνπ δηνξηζκέλνπ θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ Παξάγξαθν 55 εγθεθξηκέλνπ ειεγθηή, ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ.

(4)

Ο ηζνινγηζκφο, ν ινγαξηαζκφο εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ε έθζεζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ειεγθηή θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηνπο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε.

Έθηαθηνο έιεγρνο ηνπ
Σακείνπ.

57.

Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31

ε

Οηθνλνκηθφ έηνο ηνπ
Σακείνπ.

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ε Δπηηξνπή ή ε Γεληθή πλέιεπζε δχλαληαη λα δηαηάμνπλ
ηε δηελέξγεηα έθηαθηνπ ειέγρνπ ηνπ Σακείνπ, είηε απφ εγθεθξηκέλνπο ειεγθηέο πνπ
απηνί νξίδνπλ, είηε, πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαη απφ ην Γεληθφ
Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο.
ΜΔΡΟ X
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Δπηβνιή θπξψζεσλ
απφ ηελ Δπηηξνπή.

Γηαγξαθή κέινπο.

58.

59.

(1)

ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ε Δπηηξνπή είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ
ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Σακείνπ, ιακβάλεη κέηξα ή επηβάιιεη θπξψζεηο,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην Νφκν.

(2)

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία κέινο ηνπ Σακείνπ δελ θαηαβάιιεη
εκπξνζέζκσο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα Οδεγία εηζθνξέο ηνπ ή
δελ εθπιεξψλεη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη έλαληη ηνπ Σακείνπ, ην
Σακείν ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή ην ζπληνκφηεξν.

(1)

Δάλ, παξά ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν
58, ην κέινο εμαθνινπζεί λα κελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ην Σακείν
κπνξεί, κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο, λα γλσζηνπνηήζεη ηελ
πξφζεζή ηνπ λα απνθιείζεη ην κέινο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Σακείν,
ηεξψληαο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελε πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο.
Ζ θάιπςε, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 19, ζπλερίδεη λα
δηαζθαιίδεηαη γηα ηηο επελδπηηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά
ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ.

(2)

Δθφζνλ ην κέινο ηνπ Σακείνπ δελ εθπιεξψζεη πξνζεθφλησο εληφο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, ην Σακείν, κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο,
δηαγξάθεη νξηζηηθά ην ελ ιφγσ κέινο.

(3)

Σν Σακείν ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηε δηαγξαθή κέινπο, ε νπνία
αλαξηά ηελ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.
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Με εθπιήξσζε
ππνρξεψζεσλ απφ
ππνθαηάζηεκα ΔΠΔΤ
πνπ εδξεχεη ζε άιιν
θξάηνο κέινο.

60.

(4)

Ζ δηαγξαθή κέινπο απφ ην Σακείν δελ ην απαιιάζζεη απφ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή νθεηινκέλσλ εηζθνξψλ, εληφθσο.

(5)

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο V, κεηά ηε δηαγξαθή κέινπο απφ
ην Σακείν, ην Σακείν εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο νδεγίαο πξνο απνδεκίσζε θαιππηφκελσλ
πειαηψλ γηα ηηο επελδπηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ πξηλ απφ
ηε δηαγξαθή ηνπ κέινπο απφ ην Σακείν.

(1)

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ππνθαηάζηεκα ΔΠΔΤ ηεο παξαγξάθνπ 4
δελ θαηαβάιιεη εκπξνζέζκσο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζαο νδεγία
εηζθνξέο ηνπ ή δελ εθπιεξψλεη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη έλαληη ηνπ
Σακείνπ, ην Σακείν ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ
ηνπ ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε
κέηξα ηζρχνπλ δπλάκεη ηεο νηθίαο λνκνζεζίαο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ.

(2)

Δάλ, παξά ηα κέηξα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), ην ππνθαηάζηεκα δελ
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη έλαληη ζην Σακείν θαη κεηά ηελ
πάξνδν ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο πξνζεζκίαο πξνεηδνπνίεζεο, ην
Σακείν δχλαηαη, κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ ηνπ
ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα απνθιείζεη ην ελ ιφγσ
ππνθαηάζηεκα απφ ην Σακείν.
Οη επελδπηηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ απνθιεηζκνχ εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη κεηά ηελ
εκεξνκελία απηή απφ ην Σακείν.

Αδήηεηα θεθάιαηα
πειαηψλ.

61.

(3)

Οη επελδπηέο ελεκεξψλνληαη απφ ηελ ΔΠΔΤ γηα ηελ αθαίξεζε ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο θαη γηα ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηίζεηαη
ζε ηζρχεη ε αθαίξεζε ηεο θάιπςεο.

(1)

Μέινο ηνπ Σακείνπ δχλαηαη λα επηιέμεη λα θαηαβάιεη ζην Σακείν θεθάιαηα
πνπ θξαηά θαη αλήθνπλ ζε πειάηε ηνπ, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη
ζε παξάβαζε νπνησλδήπνηε πξνλνηψλ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ
θεθαιαίσλ ησλ πειαηψλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ:

(2)

(α)

ην κέινο ηνπ Σακείνπ θξαηνχζε ην πνζφ γηα ηνπιάρηζηνλ έμη ρξφληα
απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έιαβε ρψξα ε ηειεπηαία θίλεζε ζηνλ
ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζέζεσλ θαη
αλαιήςεσλ, αιιά εμαηξνπκέλσλ ηπρφλ πιεξσκψλ ή ρξεψζεσλ
ηφθσλ ή ηειψλ θαη ζπλαθψλ θηλήζεσλ,

(β)

ην κέινο ηνπ Σακείνπ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη έρεη ιάβεη
εχινγα κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πειάηε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ
ελ ιφγσ πνζνχ ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (2),
ρσξίο αληαπφθξηζε εθ κέξνπο ηνπ πειάηε θαη έρεη παξέιζεη έλαο
κήλαο απφ ηελ εκεξνκελία επηθνηλσλίαο ηεο ππνπαξαγξάθνπ
(2)(δ).

(γ)

ην κέινο ηνπ Σακείνπ δεζκεχεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ πειάηε ηνπ
πνζφ ίζν κε ηα θεθάιαηα ηνπ ελ ιφγσ πειάηε πνπ ην κέινο
θαηέβαιε ζην Σακείν, ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο (ή λφκηκνο
θιεξνλφκνο ηνπ) απαηηήζεη ηα θεθάιαηά ηνπ νπνηεδήπνηε ζην
κέιινλ.

Ζ ιήςε εχινγσλ κέηξσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)(β) πεξηιακβάλεη ηα
αθφινπζα εθ κέξνπο ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ:
(α)

Καζνξηζκφ ησλ νξζψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ πειάηε,
ρξεζηκνπνηψληαο
νπνηαζδήπνηε
δηαζέζηκα
κέζα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ πξνο ηνλ πειάηε πξνο
επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ, έξεπλα ζηα εζσηεξηθά αξρεία ηνπ
κέινπο, θαη έξεπλα ζε δεκφζηα αξρεία.

(β)

Απνζηνιή επηζηνιήο ζηελ ηειεπηαία γλσζηή θπζηθή δηεχζπλζε ηνπ
ελ ιφγσ πειάηε ή απνζηνιή κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ
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ελ ιφγσ πειάηε, ελεκεξψλνληαο ηνλ φηη ην κέινο ηνπ Σακείνπ
πξνηίζεηαη λα παχζεη λα ρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ ελ ιφγσ πειάηε
σο θεθάιαηα πειαηψλ θαη λα θαηαβάιεη ην ελ ιφγσ πνζφ ζην
Σακείν, εάλ ν πειάηεο δελ δψζεη νδεγίεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ εληφο
ελφο κελφο.
(γ)

Δάλ ν πειάηεο δελ απαληήζεη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ελφο κήλα πνπ
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (β) ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, ην
κέινο ηνπ Σακείνπ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα επηθνηλσλήζεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (β) ηνπιάρηζηνλ αθφκε
κία θνξά, ρξεζηκνπνηψληαο κέζν άιιν απφ απηφ πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ηελ πξψηε θνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ: ηαρπδξνκηθήο
επηζηνιήο, κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο.

(δ)

Δάλ ν πειάηεο δελ απαληήζεη κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηελ
ηειεπηαία πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο πνπ δηεμήρζε ζχκθσλα κε ην
εδάθην (γ) ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, ην κέινο ηνπ Σακείνπ
ζα πξέπεη λα απνζηείιεη επηζηνιή ζηνλ ελ ιφγσ πειάηε ζηελ
ηειεπηαία γλσζηή θπζηθή δηεχζπλζε ηνπ ή λα απνζηείιεη κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ελ ιφγσ πειάηε, ελεκεξψλνληάο
ηνλ φηη:

(ε)

(3)

(4)

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο.

62.

(1)

i.

ελφςεη ηνπ φηη δελ έρεη δηεθδηθήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ θαη
ην κέινο ηνπ Σακείνπ δελ έιαβε άιιεο νδεγίεο, ην ελ ιφγσ
πνζφ ζα θαηαβιεζεί ζην Σακείν, εληφο ελφο κελφο, θαη

ii.

ην κέινο ηνπ Σακείνπ αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ζηνλ
πειάηε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ θαηαβιήζεθε ζην Σακείν,
εάλ ν πειάηεο επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ θαη απαηηήζεη ην
πνζφ ζηνλ κέιινλ.

Δάλ ην κέινο ηνπ Σακείνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ιάβεη γξαπηή ελεκέξσζε φηη ν ελ
ιφγσ πειάηεο δελ βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε θπζηθή δηεχζπλζε
επηθνηλσλίαο, ην κέινο δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ
δηεχζπλζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξνχζαο
ππνπαξαγξάθνπ.

Γηα ηελ αλάιεςε ηεο δέζκεπζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)(γ), ζα πξέπεη:
(α)

λα ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
κέινπο ηνπ Σακείνπ, θαη

(β)

λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν είρε
λφκηκν δηθαίσκα επί ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ απηφ θαηαβιήζεθε ζην Σακείν, θαη

(γ)

λα ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγία ηνπο κέινο.

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κέινο ηνπ Σακείνπ πξνρσξήζεη κε ηελ θαηαβνιή
θεθαιαίσλ πειαηψλ ζην ηακείν νθείιεη λα δηαηεξεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηα αθφινπζα:
(α)

αξρείν πνπ λα πεξηιακβάλεη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζην Σακείν
θαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε ζηνλ νπνίν αλήθε ην ελ
ιφγσ πνζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ
εμαθξίβσζεο ηαπηφηεηαο), θαη

(β)

ιεπηνκέξεηεο θαη απνδεηρηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ
επηθνηλσλίαο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πειάηε.

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Παξαγξάθνπ 7, νη πξφλνηεο ησλ
παξαγξάθσλ 8 θαη 9 ηεο Οδεγίαο 144-2007-15, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ
γηα ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζην Σακείν πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο
παξνχζαο νδεγίαο.
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(2)

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζε
θαιππηφκελνπο πειάηεο μεθίλεζε πξηλ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο νδεγίαο,
ηφηε ζπλερίδεη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππφ θαηάξγεζε νδεγίαο 1442007-15.

(3)

Ζ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 11(6)(β) ηίζεηαη ζε ηζρχ ην 2019, κε ηελ
ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ γηα ην έηνο 2018 θαη ε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 11(6)(γ), ζα
ππνβιεζεί γηα πξψηε θνξά ην 2020.

Κ.Γ.Π. 175 ηνπ 2015.

Έλαξμε ηζρχνο.

63.

Ζ παξνχζα Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
ΠΡΧΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Δπηιέμηκα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πειαηψλ
1.

(α)

Ο φξνο 'επηιέμηκα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα', πεξηιακβάλεη φια ηα θεθάιαηα θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ησλ θαιππηνκέλσλ πειαηψλ πνπ ην Μέινο ηνπ Σακείνπ θαηέρεη άκεζα
θαη/ή έκκεζα θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν.

(β)

Ο φξνο 'έκκεζε θαηνρή' πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ππφ αλαθνξά επηιέμηκα θεθαιαία θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δελ είλαη επ' νλφκαηη ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ αιιά ην ελ ιφγσ Μέινο έρεη
πξφζβαζε ζηα θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο, αλά πάζα
ζηηγκή, ρσξίο λα απαηηείηαη θάζε θνξά ε εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ή ζπγθαηάζεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε.

(γ)

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ζθνπνχο
ππνινγηζκνχ ηεο ηαθηηθήο εηήζηαο εηζθνξάο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ θάζε Μέινο ηνπ Σακείνπ,
ιακβάλεηαη ππφςε ην κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξήζησλ
επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ Μέινπο θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε
κήλα θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο.

2.

Αλ ην άζξνηζκα ησλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά πειάηε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη
ρηιηάδσλ Δπξψ (€20.000), ην κέξνο θαηά ην νπνίν ην άζξνηζκα απηφ ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ πνζφ δελ
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ.

3.

Ζ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γίλεηαη κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ηνπο θαηά ηελ εκέξα
ππνινγηζκνχ ηνπο.
ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Με θαιππηφκελνη πειάηεο
1.

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Παξαγξάθνπ 24 ην Σακείν δελ απνδεκηψλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο
επελδπηψλ:
(1)

Σηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζεζκηθψλ θαη επαγγεικαηηψλ επελδπηψλ:
(α)

ΔΠΔΤ,

(β)

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην κέινο ηνπ Σακείνπ θαη, γεληθψο, αλήθνπλ
ζηνλ απηφ φκηιν επηρεηξήζεσλ κε απηφ,

(γ)

ηξαπεδψλ,

(δ)

ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,

(ε)

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ,

(ζη)

νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο θαη ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ηνπο,

(δ)

ηδξπκάησλ θαη ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,

(ε)

επελδπηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην κέινο σο επαγγεικαηίεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο
ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ Γεπηέξνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ
Νφκνπ.
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2.

(2)

Σα θξάηε θαη ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο.

(3)

Σηο θεληξηθέο, νκνζπνλδηαθέο, νκφζπνλδεο, επαξρηαθέο θαη ηνπηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο.

(4)

Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηελφ δεζκφ κε ην κέινο ηνπ Σακείνπ, φπσο φξνο «ζηελφο δεζκφο»
εξκελεχεηαη ζηνλ άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ.

(5)

Γηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ.

(6)

Μεηφρνπο ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή άκεζα ή έκκεζα ζην θεθάιαην ηνπ
κέινπο ηνπ Σακείνπ αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ή εηαίξνπο ηνπ πνπ
επζχλνληαη πξνζσπηθά γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη πξφζσπα
ππεχζπλα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην Νφκν νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ κέινπο ηνπ
Σακείνπ, φπσο νη εγθεθξηκέλνη ειεγθηέο ηνπ.

(7)

Δπελδπηέο πνπ θαηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ην κέινο ηνπ Σακείνπ θαη, γεληθψο, ηνπ
νκίινπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ην κέινο ηνπ Σακείνπ, ζέζεηο ή ηδηφηεηεο αληίζηνηρεο κε ηηο
απαξηζκνχκελεο ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (5) θαη (6).

(8)

πγγελείο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ θαη ζπδχγνπο ησλ πξνζψπσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηηο
ππνπαξαγξάθνπο (5), (6) θαη (7), θαζψο θαη ηξίηνπο πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πξνζψπσλ
απηψλ.

(9)

Δπελδπηέο-πειάηεο κέινπο ηνπ Σακείνπ, νη νπνίνη είλαη ππαίηηνη γηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ην κέινο
ηνπ Σακείνπ θαη έρνπλ πξνμελήζεη ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ ή έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ επηδείλσζε
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο ή νη νπνίνη έρνπλ επσθειεζεί απφ ηα γεγνλφηα απηά.

(10)

Άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ Οκίινπ.

(11)

Δπελδπηέο ππφ κνξθή εηαηξίαο, ε νπνία ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, δελ επηηξέπεηαη λα ζπληάζζεη
ζπλνπηηθφ ηζνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ή αληίζηνηρν λφκν θξάηνπο κέινπο.

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (5), (6), (7),(8) θαη 10, ην Σακείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή
απνδεκηψζεσο, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, κέρξηο φηνπ απνθαλζεί ηειεζίδηθα, κε
ζρεηηθή ηνπ απφθαζε, σο πξνο ην αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπο.
ΣΡΗΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Καηεπζπληήξηεο Αξρέο
1.

Δάλ έλα ππνθαηάζηεκα δεηήζεη λα ζπκκεηάζρεη ζην Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή θάιπςε, ην Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζεζπίδεη δηκεξψο κε ην Σακείν ηνπ
θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαηάιιεινπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσο ζηνπο
θαιππηφκελνπο πειάηεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ. Καηά ηε ζέζπηζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θαηά ησλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο αξρέο:
(1)

Σν Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο δηαηεξεί πιήξσο ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ
αληηθεηκεληθνχο θαη γεληθήο εθαξκνγήο θαλφλεο ζηε ζπκκεηνρή, λα απαηηεί ηελ παξνρή ζρεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη λα επαιεζεχεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο
θαηαγσγήο.

(2)

Σν Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ηθαλνπνηεί ηηο αμηψζεηο γηα ζπκπιεξσκαηηθή απνδεκίσζε,
αθνχ ελεκεξσζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο γηα ηελ απφθαζε ή ηε
δηαπίζησζε πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2, παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 97/9/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Μαξηίνπ 1997 ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο ησλ
επελδπηψλ. Σν Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο δηαηεξεί πιήξσο ην δηθαίσκα λα εμαθξηβψλεη
θαηά πφζνλ ν επελδπηήο λνκηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ βαζηθνχο θαλφλεο θαη
δηαδηθαζίεο πξηλ θαηαβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή απνδεκίσζε.

(3)

Σν Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζπλεξγάδνληαη
πιήξσο κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη επελδπηέο απνδεκηψλνληαη ακέζσο θαη
θαηά ην ελδεδεηγκέλν πνζφ. Δηδηθφηεξα ζπκθσλνχλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε χπαξμε
αληαπαηηήζεσο ε νπνία κπνξεί λα πξνηαζεί γηα ζπκςεθηζκφ ζηα πιαίζηα ελφο απφ ηα δχν Σακεία,
επεξεάδεη ηελ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη απφ θάζε Σακείν ζηνλ επελδπηή.

(4)

Σα Σακεία ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο δηθαηνχληαη λα ρξεψλνπλ ηα ππνθαηαζηήκαηα γηα ηε
ζπκπιεξσκαηηθή θάιπςε, θαηά ηξφπν ιακβάλνληα δεφλησο ππφςε ηεο εγγχεζεο πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε
ρξέσζε, ην Σακείν ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ε επζχλε ηνπ δελ ζα
ππεξβεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο θάιπςεο πνπ απηφ πξνζθέξεη θαη ηεο θάιπςεο πνπ παξέρεη ην
θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο θαηαβάιιεη φλησο
απνδεκίσζε γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.

