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Δηήζηεο εηζθνξέο.

Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ ηεο παξέρεηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 113, 117(3) θαη
118(1) ηνπ πεξί ησλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 73(1) θαη 73(2) ηνπ πεξί
ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, εθδίδεη ηελ αθφινπζε Οδεγία:
πλνπηηθφο ηίηινο.

1.

Η παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία γηα ηα Πιεξσηέα Γηθαηψκαηα θαη ηηο Δηήζηεο
Δηζθνξέο ησλ ΟΔΔ θαη ησλ Γηαρεηξηζηψλ ηνπο.

Δξκελεία.

2.

ηελ παξνχζα Οδεγία, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:

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

«αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο» ζε ζρέζε κε ΓΟΔΔ, ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ δηεμάγεη ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΓΟΔΔ θαηά ην άξζξν 8(2)(γ) ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, εθηειεζηηθφ κέινο
ηνπ δηεπζπληηθνχ νξγάλνπ·

128(Ι) ηνπ 2018.

«αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο» ζε ζρέζε κε ΟΔΔ, έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν
απηφ απφ ην άξζξν 2(1) ηνπ πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ∙
«δηεπζπληηθφ φξγαλν» ζεκαίλεη ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ αλψηαηε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ
ζηνλ ΓΟΔΔ ή ηνλ ΟΔΔ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ επνπηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία,
ή κφλν απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία εάλ νη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο είλαη δηαρσξηζκέλεο·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L174,
1.7.2011, ζ. 1.

«ΓΟΔΔ θάησ απφ ηα φξηα» ζεκαίλεη ηνλ δηαρεηξηζηή ΟΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ραξηνθπιάθηα ΟΔΔ, ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4(2) ηνπ πεξί
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ή ζην αληίζηνηρν άξζξν 3(2)
εο
ηεο Οδεγίαο 2011/61/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8 Ινπλίνπ
2011 ζρεηηθά κε ηνπο δηαρεηξηζηέο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2003/41/ΔΚ θαη 2009/65/ΔΚ θαη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ.
1060/2009 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1095/2010, θαη ν νπνίνο είηε θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία ή
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Γεκνθξαηία∙
«ιεηηνπξγφο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο» ή «ΛΚ» ζεκαίλεη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαη
ησλ άξζξσλ 24(2)(δ)(v), 56(2)(δ), 66(2)(δ) θαη 125(4) ηνπ πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
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Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θάζε πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ελ ιφγσ άξζξα, ή ζε νπνηνδήπνηε
άιιε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρεο αλαθνξέο∙
«Λεηηνπξγφο πκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηνλ ιεηηνπξγφ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηνλ
ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο γηα μέπιπκα∙
«ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο γηα μέπιπκα» ή «ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο AML» ή «ΛΞ»
ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη σο ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 69 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ
Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ θαη έρεη ηελ έλλνηα θαη ηα θαζήθνληα πνπ απνδίδνληαη
ζην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο ζηελ νδεγία πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
λφκνπ∙

188(Ι) ηνπ 2007
58(Ι) ηνπ 2010
80(Ι) ηνπ 2012
192(Ι) ηνπ 2012
101(Ι) ηνπ 2013
184(Ι) ηνπ 2014
18(Ι) ηνπ 2016
ΓΙΟΡΘ. Δ.Δ.
Παξ.Ι(Ι), Αξ. 4564
13(Ι) ηνπ 2018.

«Νφκνο ΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν∙
«Νφκνο ΓΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκν∙
«Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ παξνχζα Οδεγία.
Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Οδεγία θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ
ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν ΟΔΔ θαη ζην Νφκν ΓΟΔΔ.
Έθηαζε εθαξκνγήο.
3.

(1) Η Οδεγία θαζνξίδεη ηα πιεξσηέα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηήζηεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νη ΟΔΔ θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο.
(2) ΟΔΔ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ είηε σο (α)

Δπξσπατθά Σακεία Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (EuSEF) θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 346/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
πκβνπιίνπ ηεο 17 Απξηιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηα επξσπατθά ηακεία θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ή

(β)

Δπξσπατθέο Δηαηξίεο Δπηρεηξεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ (EuVECA) θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 345/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
πκβνπιίνπ ηεο 17 Απξηιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο
επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ή

(γ)

Δπξσπατθά Μαθξνπξφζεζκα Δπελδπηηθά Κεθάιαηα (ELTIF) θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ (EE) 2015/760 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηα επξσπατθά καθξνπξφζεζκα
επελδπηηθά θεθάιαηα,

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L115, 25.4.2013
ζ.18∙
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L115, 25.4.2013
ζ.1∙
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L123, 19.5.2015
ζ. 98.

δελ ππφθεηληαη ζε πιεξσηέα δηθαηψκαηα ή ζε εηήζηεο εηζθνξέο γηα ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ
ηνπο ζηε Γεκνθξαηία.
Πιεξσηέα
δηθαηψκαηα.

4.

(1) Σα πιεξσηέα δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηνλ ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ή ηεο αίηεζεο γηα θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν
ΚΟΔΔ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΚΟΔΔ, ή ηεο θνηλνπνίεζεο ή ππνβνιήο ινηπψλ
εγγξάθσλ/δηθαηνινγεηηθψλ θαη αηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα Μέξε Α θαη Β
ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Οδεγίαο.
(2) Σα πιεξσηέα δηθαηψκαηα ζην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι πνπ αθνξνχλ ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 44(6), 49(1), 60(2), 62(3), 62(5), 64(2) θαη 64(3) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ
ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεη ην άξζξν 88(2) ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ.
(3) Σα πιεξσηέα δηθαηψκαηα ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθά δηαρεηξηδνκέλνπ ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή Δηαηξείαο
Δπελδχζεσλ ηαζεξνχ ή Μεηαβιεηνχ Κεθαιαίνπ, εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
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νπνία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ δελ ππεξβαίλνπλ ηα
φξηα ηνπ άξζξνπ 4(2) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ θαη ν εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ δελ επηιέγεη
ηελ ππαγσγή ηνπ ζηνλ πην πάλσ Νφκν.
(4) Σα πιεξσηέα δηθαηψκαηα ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι αλαθνξηθά κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ, ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηεο ζπκθσλίαο
ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ ΟΔΔ, θαηά πεξίπησζε, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13(1) ή126(1) ηνπ Νφκνπ ΟΔΔ, θαιχπηνπλ
θαη ηηο πεξηπηψζεηο ηεο αιιαγήο δηαρεηξηζηή θαη ζεκαηνθχιαθα.
Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ αιιαγέο επηθέξνπλ θαη αλάινγεο
ηξνπνπνηήζεηο ζην πιεξνθνξηαθφ κλεκφλην ηνπ ΟΔΔ, ε ρξέσζε πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζα
είλαη απηή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ, θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηεο ζπκθσλίαο
ζπλεηαηξηζκνχ ΟΔΔ, θαηά πεξίπησζε.
Δηήζηεο εηζθνξέο.

5.

(1) Οη εηήζηεο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα Μέξε Α, Β, Γ θαη Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ
ηεο Οδεγίαο.
(2) Οη εηήζηεο εηζθνξέο ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ
49(1) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεη ην άξζξν 88(2) ηνπ
Νφκνπ ΓΟΔΔ.

Αλαδξνκηθή ηζρχο.

6.

Πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα θαηαρψξεζε ΚΟΔΔ ζην ζρεηηθφ Μεηξψν ηνπ
άξζξνπ 138 ηνπ Νφκνπ ΟΔΔ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, ε
εμέηαζε ηεο νπνίαο δελ έρεη αθφκε μεθηλήζεη, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ εληφο δεθαπέληε
(15) εκεξψλ ηα θαζνξηδφκελα πιεξσηέα δηθαηψκαηα.
Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην θάζε επεξεαδφκελν
πξφζσπν ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ.

Καηάξγεζε Οδεγίαο
ΟΓ131/56-2014-01.

7.

Καηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, θαηαξγείηαη ε Οδεγία Κ.Γ.Π. 279/2017.

Έλαξμε ηζρχνο.

8.

Η Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Πιεξσηέα Γηθαηψκαηα
ΜΔΡΟ Α. ΠΛΗΡΧΣΔΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ – ΓΟΔΔ
(σο Νφκνο λνείηαη ν Νφκνο ΓΟΔΔ)

Α/Α

ρεηηθφ άξζξν Νφκνπ ΓΟΔΔ

Πιεξσηέν δηθαίσκα

ΓΟΔΔ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1.

Άξζξν 7(1) ηνπ Νφκνπ - Αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ΓΟΔΔ
(α) γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ΟΔΔ:
(i) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΓΟΔΔ πνπ δηνξίδεηαη σο
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο γηα ηνλ ΟΔΔ:

2.000 επξψ

(ii) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΓΟΔΔ ν νπνίνο είλαη εζσηεξηθά
δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε έλα
επελδπηηθφ ηκήκα:

2.000 επξψ

(iii) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΓΟΔΔ ν νπνίνο είλαη εζσηεξηθά
δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα:

2.000 επξψ
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξψ
αλά επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα
15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ
πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην
ν
16 επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά.

(β) γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ θαηά ην άξζξν
6(3)(β) ηνπ Νφκνπ:

2.000 επξψ

(γ) επηπξφζζεηα ησλ πην πάλσ:
(i) γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 6(6)(α) ηνπ Νφκνπ
(δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ επελδχζεσλ):

1.500 επξψ

(ii) γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ:
- (6)(β)(i) ηνπ Νφκνπ (επελδπηηθέο ζπκβνπιέο):

1.000 επξψ

- (6)(β)(ii) ηνπ Νφκνπ (θχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε
κεξηδίσλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ):

500 επξψ

- (6)(β)(iii) ηνπ Νφκνπ (ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ
ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα):

1.000 επξψ

2.

Άξζξα 7(1)(β) θαη 10(1) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο
κεηαβνιήο ησλ εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηνπ
ΓΟΔΔ:

1.000 επξψ

3.

Άξζξα 7(2)(α) θαη 10(1) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο
γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΓΟΔΔ σο πξνο ηηο
ζηξαηεγηθέο επελδχζεσλ ησλ ππφ δηαρείξηζε ΟΔΔ:

1.000 επξψ

4.

Άξζξα 7 θαη 10(1) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο γηα
κεηαβνιή κέινπο ηνπ δηεπζπληηθνχ νξγάλνπ, αλψηεξνπ
δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο, , Δζσηεξηθνχ Διεγθηή, Λεηηνπξγνχ
πκκφξθσζεο,
Γηαρεηξηζηή
Κηλδχλσλ,
Γηαρεηξηζηή
ραξηνθπιαθίνπ ΟΔΔ / ΟΔΚΑ / ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ
βάζεη ηνπ άξζξνπ 6(6)(α) ηνπ Νφκνπ:

500 επξψ

5.

Άξζξν 20(2)(α) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ

500 επξψ
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ζπλφινπ ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ή
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηνλ ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο ζε ηξίην:
6.

Άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ - Κνηλνπνίεζε πξφζεζεο δηάζεζεο
κεξηδίσλ ΟΔΔ ηεο ΔΔ ζηε Γεκνθξαηία απφ ΓΟΔΔ ηεο
Γεκνθξαηίαο:

100 επξψ

7.

Άξζξν 39(2) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ ΓΟΔΔ ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ηεο ΔΔ, ζε άιιν
θξάηνο κέινο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο:

100 επξψ

8.

Άξζξν 41(2) θαη 41(3) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ
ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηαρείξηζε ΟΔΔ ηεο ΔΔ
εγθαηεζηεκέλνπ ζε άιιν θξάηνο κέινο πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο:
(α) άκεζα:
ή
(β) δηά κέζνπ ππνθαηαζηήκαηνο:

200 επξψ

9.

Άξζξν 43 ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ ΓΟΔΔ ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηαρείξηζε ΟΔΔ εθηφο ΔΔ, κεξίδηα ηνπ
νπνίνπ δελ δηαηίζεληαη ζε θξάηνο κέινο:

700 επξψ

10.

Άξζξν 44(6) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ ΓΟΔΔ ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ εθηφο ΔΔ, ηνλ νπνίν
δηαρεηξίδεηαη, ζε άιιν θξάηνο κέινο, κε δηαβαηήξην:

200 επξψ

11.

Άξζξν 47 ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ ΓΟΔΔ ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ εθηφο ΔΔ ζηε
Γεκνθξαηία ρσξίο δηαβαηήξην:

850 επξψ

12.

Άξζξν 48 ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ ΓΟΔΔ
άιινπ θξάηνπο κέινπο γηα ηε δηάζεζε ζηε Γεκνθξαηία ΟΔΔ
εθηφο ΔΔ ρσξίο δηαβαηήξην:

1100 επξψ

400 επξψ

ΓΟΔΔ ΔΚΣΟ ΔΔ
13.

Άξζξν 49(1) ηνπ Νφκνπ- Αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ζε ΓΟΔΔ
εθηφο ΔΔ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεκνθξαηία ζπληζηά ην θξάηνο
κέινο αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ:
(α) λα δηαρεηξηζηεί ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο
κέινπο:

2.000 επξψ

(β) λα δηαζέηεη ζηε Γεκνθξαηία κεξίδηα ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη:

1.000 επξψ

14.

Άξζξν 60(2) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ ΓΟΔΔ
εθηφο ΔΔ, κε θξάηνο κέινο αλαθνξάο ηε Γεκνθξαηία, κε
δηαβαηήξην, γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ηεο ΔΔ ζε άιιν θξάηνο
κέινο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο:

300 επξψ

15.

Άξζξν 62(3) θαη 60(5) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ
ΓΟΔΔ εθηφο ΔΔ, κε θξάηνο κέινο αλαθνξάο ηε Γεκνθξαηία, κε
δηαβαηήξην, γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ εθηφο ΔΔ ζηε
Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο:

300 επξψ

16.

Άξζξν 64(2) θαη 64(3) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ
ΓΟΔΔ εθηφο ΔΔ, κε θξάηνο κέινο αλαθνξάο ηε Γεκνθξαηία, γηα
ηε δηαρείξηζε ΟΔΔ ηεο ΔΔ εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο
πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο:
(α) άκεζα:
ή
(β) δηά κέζνπ ππνθαηαζηήκαηνο:

17.

Άξζξν 66 ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο απφ ΓΟΔΔ εθηφο
ΔΔ γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ρσξίο
δηαβαηήξην:

300 επξψ
500 επξψ
1.500 επξψ
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ΓΙΑΘΔΗ ΣΟ ΔΤΡΤ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
18.

Άξζξν 67(1) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο
δηάζεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ απφ ΓΟΔΔ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ
ζηε Γεκνθξαηία:
(α) ΟΔΔ κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα:
(β) ΟΔΔ πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά
ηκήκαηα:

1.800 επξψ
1.800 επξψ
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξψ
αλά επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα
15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ
ν
πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην 16
επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΟΔΔ
19.

Άξζξν 83 - Αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξάο ζηε
Γεκνθξαηία ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ΓΟΔΔ:
(α) άιινπ θξάηνπο κέινπο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο:
(β) ηξίηεο ρψξαο:

20.

Άξζξν 83 - Αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξάο ζε άιιν
θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ΓΟΔΔ
ηεο Γεκνθξαηίαο:

500 επξψ
1.000 επξψ
200 επξψ

ΔΞΔΣΑΗ ΛΟΙΠΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ / ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΙΣΗΔΧΝ
21.

Τπνβνιή πξνο εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
ινηπψλ, πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ αλσηέξσ εγγξάθσλ/
δηθαηνινγεηηθψλ θαη αηηήζεσλ:

100 επξψ
γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
εγγξάθσλ/ δηθαηνινγεηηθψλ αλά
ππνβιεζέληα θάθειν/αίηεζε

22.

Γηα θάζε κεηάθξαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΓΟΔΔ ή γηα θάζε πηζηφ
αληίγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή:

20 επξψ
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ΜΔΡΟ Β. ΠΛΗΡΧΣΔΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ - ΟΔΔ
(σο Νφκνο λνείηαη ν Νφκνο ΟΔΔ)
Α/Α

ρεηηθφ άξζξν Νφκνπ ΟΔΔ

Πιεξσηέν δηθαίσκα

ΟΔΔ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1.

2.

Άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο γηα:
(α) Μεηαηξνπή ΟΔΔ ζε ΟΔΔΠΑΠ (άξζξν 5(2)):

1.000 επξψ

(β) Μεηαηξνπή ηνπ ΟΔΔΠΑΠ ζε ΟΔΔ (άξζξν 5(3)):

1.300 επξψ

(γ) Μεηαηξνπή ΚΟΔΔ ζε ΟΔΔ (άξζξν 5(3)):

1.800 επξψ

(δ) Μεηαηξνπή εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ ζε εζσηεξηθά
δηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ (άξζξν 5(4)):

1.500 επξψ

(ε) Μεηαηξνπή εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔΠΑΠ
εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελν ΟΔΔΠΑΠ (άξζξν 5(4)):

ζε

1.000 επξψ

(ζη) Μεηαηξνπή εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ ζε εμσηεξηθά
δηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ (άξζξν 5(5)):

1.500 επξψ

(δ) Μεηαηξνπή εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔΠΑΠ
εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελν ΟΔΔΠΑΠ (άξζξν 5(5)):

1.000 επξψ

ζε

Άξζξν 12(1) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ (πιελ ηεο πεξίπησζεο εζσηεξηθά
δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ ηνπ ζεκείνπ 4 πην θάησ):
(α) ΟΔΔ κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα:
(β) ΟΔΔ ηχπνπ νκπξέια:

3.

4.

1.800 επξψ
1.800 επξψ
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξψ
αλά επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα
15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ
ν
πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην 16
επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά

Άξζξν 12(8)(α) ηνπ Νφκνπ – Γλσζηνπνίεζε νπζηαζηηθήο
κεηαβνιήο ζηνηρείνπ πνπ απνηέιεζε πξνυπφζεζε γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ:
(α) Οπζηαζηηθή κεηαβνιή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κλεκνλίνπ ηνπ
ΟΔΔ:

500 επξψ

(β) Οπζηαζηηθή κεηαβνιή ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηνπο επελδπηέο:

300 επξψ

(γ) Μεηαβνιή ζηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηνλ
ΟΔΔ ή ζηα κέιε ηνπ δηεπζπληηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ηα αλψηεξα
δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή, Λεηηνπξγνχ
πκκφξθσζεο,
Γηαρεηξηζηή
Κηλδχλσλ
θαη
Γηαρεηξηζηή
Υαξηνθπιαθίσλ ηνπ ΟΔΔ:

500 επξψ

(δ) Μεηαβνιή ησλ εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο
ηνπ εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ:

1.000 επξψ

Άξζξν 13 θαη άξζξα 56 θαη 66 ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο
γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ
ΟΔΔ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή Δηαηξείαο Δπελδχζεσλ
ηαζεξνχ ή Μεηαβιεηνχ Κεθαιαίνπ ή κε ηελ κνξθή
εηεξφξξπζκνπ ζπλεηαηξηζκνχ (παξάγξαθνο 4(3) ηεο Οδεγίαο):
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(α) ΟΔΔ κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα:
(β) ΟΔΔ ηχπνπ νκπξέια:

1.800 επξψ
1.800 επξψ
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξψ
αλά επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα
15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ
ν
πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην 16
επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά

5.

Άξζξν 51(4)(α), 60(1)(α), 70(1)(α) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή αίηεζεο
γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ
θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ή ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ
ΟΔΔ:

500 επξψ

6.

Άξζξν 86(1) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο
ζπγρψλεπζεο ΟΔΔ:

300 επξψ

7.

Άξζξν 117(3) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε
αληηγξάθνπ θαηαρψξεζεο ζην αξρείν ηνπ άξζξνπ 117 (αξρείν
ΟΔΔ ζηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή έρεη παξάζρεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο):

20 επξψ

8.

Άξζξν 122(2) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή αίηεζεο γηα ηελ κεηαθνξά
ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηαζηαηηθήο κνξθήο, πξνο άιιν θξάηνο
κέινο ή ηξίηε ρψξα:

200 επξψ

9.

Άξζξν 123(2) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο γηα ηελ ζπλέρηζε
ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζπκβαηηθήο κνξθήο, ζε άιιν
θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα:

200 επξψ

10.

Άξζξν 126(1) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔΠΑΠ:
(α) ΟΔΔΠΑΠ κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα:
(β) ΟΔΔΠΑΠ ηχπνπ νκπξέια:

11.

Άξζξα 60(1) θαη 70(1) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή αίηεζεο γηα ηελ
έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ή ηεο
ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ ΟΔΔΠΑΠ:

12.

Άξζξν 12(8)(γ) – Γλσζηνπνίεζε νπζηαζηηθήο κεηαβνιήο
ζηνηρείνπ πνπ απνηέιεζε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔΠΑΠ:

1.300 επξψ
1.300 επξψ
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 300 επξψ
αλά επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα
15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ
ν
πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην 16
επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά
500 Δπξψ

(α) Οπζηαζηηθή κεηαβνιή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κλεκνλίνπ ηνπ
ΟΔΔΠΑΠ:

500 επξψ

(β) Οπζηαζηηθή κεηαβνιή ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηνπο επελδπηέο:

300 επξψ

(γ) Μεηαβνιή ζηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηνλ
ΟΔΔΠΑΠ ή ζηα κέιε ηνπ δηεπζπληηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ηα αλψηεξα
δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή, Λεηηνπξγνχ
πκκφξθσζεο,
Γηαρεηξηζηή
Κηλδχλσλ
θαη
Γηαρεηξηζηή
Υαξηνθπιαθίσλ ηνπ ΟΔΔΠΑΠ:

500 επξψ

(δ) Μεηαβνιή ησλ εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο
ηνπ εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔΠΑΠ:

1.000 επξψ
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ΟΔΔ ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟ ΜΔΛΟ Ή ΣΡΙΣΗ ΥΧΡΑ
13.

Άξζξν 99(1) ηνπ Νφκνπ - Τπνβνιή αίηεζεο γηα ηε δηάζεζε ζηε
Γεκνθξαηία κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο
κέινο ή απφ ηξίηε ρψξα θαη δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ:
(α) ΟΔΔ κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα:
(β) ΟΔΔ ηχπνπ νκπξέια:

14.

1.800 επξψ
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη αλά αίηεζε
θαηά 400 επξψ αλά επελδπηηθφ ηκήκα
γηα ηα επφκελα 15 επελδπηηθά ηκήκαηα
πέξαλ ηνπ πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ
ν
απφ ην 16 επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά

Άξζξν 122(1) ηνπ Νφκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο γηα ηελ κεηαθνξά
ΟΔΔ θαηαζηαηηθήο κνξθήο πξνο ηε Γεκνθξαηία:
(α) Απφ ΟΔΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο:
(β) Απφ ΟEE ηξίηεο ρψξαο:

15.

1.800 επξψ

500 επξψ
1.000 επξψ

Άξζξν 123(1) ηνπ Νφκνπ –Τπνβνιή αίηεζεο γηα ηε ζπλέρηζε
ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ ζπκβαηηθήο κνξθήο πξνο ηε Γεκνθξαηία:
(α) Απφ ΟΔΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο:
(β) Απφ ΟEE ηξίηεο ρψξαο:

500 επξψ
1.000 επξψ

ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΚΟΔΔ
16.

Άξζξν 138 ηνπ Νφκνπ – Δγγξαθή ζην Μεηξψν ΚΟΔΔ
(α) ΚΟΔΔ κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα:
(β) ΚΟΔΔ ηχπνπ νκπξέια:

400 επξψ
100 επξψ γηα θάζε επελδπηηθφ ηκήκα

ΔΞΔΣΑΗ ΛΟΙΠΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ/ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΙΣΗΔΧΝ
17.

Τπνβνιή πξνο εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
ινηπψλ, πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ αλσηέξσ εγγξάθσλ/
δηθαηνινγεηηθψλ θαη αηηήζεσλ:

18.

Γηα θάζε κεηάθξαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ ή γηα θάζε πηζηφ
αληίγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή:

100 επξψ
γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
εγγξάθσλ/ δηθαηνινγεηηθψλ αλά
ππνβιεζέληα θάθειν/αίηεζε
20 επξψ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Δηήζηεο εηζθνξέο
Μέξνο Α. Δηήζηεο εηζθνξέο ΓΟΔΔ
1. Δηήζηεο εηζθνξέο θαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν
6(2) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ.
Οη εηήζηεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν
6(2) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ:
(i) 4.500 επξψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κφλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΓΟΔΔ είλαη ε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟEΔ θαη
ΟΔΚΑ,
(ii) 5.500 επξψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κφλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΓΟΔΔ είλαη ε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟEΔ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΚΟΔΔ, θαη ΟΔΚΑ, θαη
(iii) 9.000 επξψ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
άξζξνπ 6(6)(α) ή θαη ηνπ άξζξνπ 6(6)(β) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ πνπ δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εληφο ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, νθείιεη
εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε λενζπζηαζέληνο
ΓΟΔΔ, νη θαηά ηα αλσηέξσ εηήζηεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΓΟΔΔ ηεο ρνξεγεζείζαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
8 ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο.
2. Δηήζηεο εηζθνξέο θαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο ΓΟΔΔ εθηφο ΔΔ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 49(1)
ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ.
Οη εηήζηεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ΓΟΔΔ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 49(1) ηνπ Νφκνπ
ΓΟΔΔ, γηα λα:
(i) δηαρεηξηζηεί ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 2.000 επξψ
(ii) δηαζέηεη ζηε Γεκνθξαηία κεξίδηα ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.000 επξψ
ΓΟΔΔ πνπ δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, νθείιεη εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζε
πεξίπησζε λενζπζηαζέληνο ΓΟΔΔ, νη θαηά ηα αλσηέξσ εηήζηεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΓΟΔΔ ηεο ρνξεγεζείζαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 49(1) ηνπ Νφκνπ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο.
3. Δηήζηεο εηζθνξέο θαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο ΓΟΔΔ εθηφο ΔΔ πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα ΟΔΔ ζηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα
κε ην άξζξν 66 ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ.
Οη εηήζηεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ΓΟΔΔ εθηφο ΔΔ γηα λα δηαζέηνπλ ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ζηε
Γεκνθξαηία κεξίδηα ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδνληαη, ρσξίο δηαβαηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ
αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.500 επξψ.
4. Δηήζηεο εηζθνξέο θαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο ΓΟΔΔ πνπ είλαη εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνη ΟΔΔ ζχκθσλα κε ην Νφκν
ΓΟΔΔ.
Οη θαηαβαιιφκελεο εηήζηεο εηζθνξέο απφ ηνπο ΓΟΔΔ, πνπ είλαη εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνη ΟΔΔ ζχκθσλα κε ην Νφκν
ΓΟΔΔ, αλέξρνληαη:
(i) ζην πνζφ ησλ 2.000 επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΓΟΔΔ, πνπ είλαη εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ,
ιεηηνπξγεί κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα, θαη
(ii) ζην πνζφ ησλ 2.000 επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΓΟΔΔ, πνπ είλαη εζσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, πνπ
ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξψ αλά
ν
επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα 15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην 16
επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά.
Μέξνο Β. Δηήζηεο εηζθνξέο ΓΟΔΔ θάησ απφ ηα φξηα
1. Οη θαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο ΓΟΔΔ θάησ απφ ηα φξηα, εηήζηεο εηζθνξέο αλέξρνληαη:
(i) ην πνζφ ησλ 1.300 επξψ, γηα ΓΟΔΔ θάησ ησλ νξίσλ, ηεο Γεκνθξαηίαο,
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(ii) ην πνζφ ησλ 600 επξψ, γηα ΓΟΔΔ θάησ ησλ νξίσλ, άιισλ θξαηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
Γεκνθξαηία.
ΓΟΔΔ θάησ απφ ηα φξηα πνπ θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία θαη δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟΔΔ,
νθείιεη εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ΓΟΔΔ θάησ απφ ηα
φξηα πνπ θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία θαη έιαβε πξφζθαηα άδεηα γηα ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟΔΔ, νη θαηά ηα
αλσηέξσ εηήζηεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΓΟΔΔ θάησ
απφ ηα φξηα ηεο ρνξεγεζείζαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο άδεηαο γηα ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟΔΔ.
Η εηήζηα εηζθνξά ΓΟΔΔ θάησ απφ ηα φξηα πνπ θαηάγεηαη απφ άιιν θξάηνο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο, ππνινγίδεηαη,
αλαθνξηθά κε ην πξψηνο έηνο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γεκνθξαηία, αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε Γεκνθξαηία.
Μέξνο Γ. Δηήζηεο εηζθνξέο ΟΔΔ (πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ππφ Γ. θαησηέξσ)
1. Οη θαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙ ηνπ πεξί ησλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, εηήζηεο εηζθνξέο αλέξρνληαη:
(i) ζην πνζφ ησλ 1.800 επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα, θαη
(ii) ζην πνζφ ησλ 1.800 επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί σο ηχπνπ νκπξέια, θαη ην νπνίν
πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξψ αλά επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα 15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ
ν
πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην 16 επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά.
ΟΔΔ πνπ δελ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβαλ άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ
ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, νθείινπλ εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη
ζε πεξίπησζε λενζπζηαζέληνο ΟΔΔ, ε εηήζηα εηζθνξά ππνινγίδεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΟΔΔ ή ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, ηεο ρνξεγεζείζαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο,
κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ πεξί ησλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ.
Μέξνο Γ. Δηήζηεο εηζθνξέο ΟΔΔΠΑΠ
1. Οη θαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο ΟΔΔΠΑΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Μέξνο VIΙ ηνπ πεξί ησλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, εηήζηεο εηζθνξέο αλέξρνληαη:
(i) ζην πνζφ ησλ 1.300 επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔΠΑΠ ιεηηνπξγεί κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα, θαη
(ii) ζην πνζφ ησλ 1.300 επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔΠΑΠ ιεηηνπξγεί σο ηχπνπ νκπξέια, θαη ην νπνίν
πξνζαπμάλεηαη θαηά 300 επξψ αλά επελδπηηθφ ηκήκα γηα ηα επφκελα 15 επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ
ν
πξψηνπ θαη θαηά 250 επξψ απφ ην 16 επελδπηηθφ ηκήκα θαη κεηά.
ΟΔΔΠΑΠ πνπ δελ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβαλ άδεηα ιεηηνπξγίαο
απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, νθείινπλ εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο
θαη ζε πεξίπησζε λενζπζηαζέληνο ΟΔΔΠΑΠ, ε εηήζηα εηζθνξά ππνινγίδεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΟΔΔΠΑΠ ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ, ηεο ρνξεγεζείζαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε
βάζε ην άξζξν 126(1) ηνπ πεξί ησλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΟΔΔΠΑΠ.
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