
 
 

   

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 496/2014 
Αρ. 4829, 7.11.2014    

Αριθμός 496 

Ο ΠΔΡΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 ΚΑΗ 

Ο ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 

_________________ 

ΟΓΖΓΗΑ ΟΓ131/56-2014-01 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά κε ηα πιεξσηέα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηήζηεο εηζθνξέο ησλ Οξγαληζκψλ 
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΔΔ) θαη ησλ Γηαρεηξηζηψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΓΟΔΔ) 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

Παξάγξαθνο 1 πλνπηηθφο ηίηινο 

Παξάγξαθνο 2 Δξκελεία  

Παξάγξαθνο 3 Έθηαζε Δθαξκνγήο 

Παξάγξαθνο 4  Πιεξσηέα δηθαηψκαηα 

Παξάγξαθνο 5 Δηήζηεο Δηζθνξέο 

Παξάγξαθνο 6 Έλαξμε ηζρχνο 

Παξάξηεκα Η Πιεξσηέα  δηθαηψκαηα  Δπηηξνπήο  Κεθαιαηαγνξάο 

Παξάξηεκα ΗΗ Δηήζηεο εηζθνξέο 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ ηεο παξέρεηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 107(3), 108(1) θαη 
117(3) ηνπ πεξί ησλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2014, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 73 (1) θαη (2) 
ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2013, εθδίδεη ηελ αθφινπζε Οδεγία: 

πλνπηηθφο ηίηινο 1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε «Πεξί ησλ Πιεξσηέσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ 
Δηεζίσλ Δηζθνξψλ ησλ ΟΔΔ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο Οδεγία».     

Δξκελεία  2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Οδεγίαο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:   

«ΓΟΔΔ θάησ απφ ηα φξηα» ζεκαίλεη ην δηαρεηξηζηή ΟΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ραξηνθπιάθηα ΟΔΔ, ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 
4(2) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ ή ζην άξζξν 3(2) ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ θαη ν νπνίνο είηε 
θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία είηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Γεκνθξαηία. 

 

131(Η) ηνπ 2014 «Νφκνο ΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν ηνπ 
2014. 

56(Η) ηνπ 2013 «Νφκνο ΓΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκν ηνπ 2013. 

 «Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ παξνχζα Οδεγία.   

 Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Οδεγία θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ 
έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηνλ πεξί ησλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ 
Νφκν ηνπ 2014 θαη ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 
Δπελδχζεσλ Νφκνο ηνπ 2013, θαηά πεξίπησζε.  

Έθηαζε εθαξκνγήο  3.  Ζ Οδεγία θαζνξίδεη ηα πιεξσηέα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηήζηεο εηζθνξέο πνπ 
θαηαβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νη ΟΔΔ θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο.  

Πιεξσηέα 
δηθαηψκαηα  

4.  (1) 

 

 

     (2) 

 

     (3) 

 

 

 

Σα πιεξσηέα δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηνλ 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ή ηεο θνηλνπνίεζεο ή ππνβνιήο 
ινηπψλ εγγξάθσλ/δηθαηνινγεηηθψλ θαη αηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Παξάξηεκα Η (Μέξνο Α θαη Β)ηεο Οδεγίαο. 

Σα πιεξσηέα δηθαηψκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η (Μέξνο Α) γηα 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 ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, βάζεη ηνπ άξζξνπ 88(2) ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ. 

Σα πιεξσηέα δηθαηψκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η(Μέξνο Β) γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο απηνδηαρεηξηδφκελεο Δηαηξείαο Δπελδχζεσλ ηαζεξνχ ή Μεηαβιεηνχ 
Κεθαιαίνπ, εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ  δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ εδαθίνπ 4(2) ηνπ Νφκνπ 
ΓΟΔΔ θαη ν  απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ δελ επηιέγεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζηνλ πην πάλσ 
Νφκν. 
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Δηήζηεο εηζθνξέο 5.  (1) 

 

     (2) 

Οη εηήζηεο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα ΗΗ (Μέξνο Α, 
Β, Γ θαη Γ) ηεο Οδεγίαο. 

Οη εηήζηεο εηζθνξέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ (Μέξνο Α) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 
49(1) ηνπ Νφκνπ ΟΔΔ ηίζεληαη ζε ηζρχ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 88(2) ηνπ Νφκνπ ΓΟΔΔ. 

Έλαξμε ηζρχνο 6. Ζ Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Οδεγίαο θαηαξγείηαη ε Οδεγία ΟΓ56-2013-02 ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

Πιεξσηέα Γηθαηώκαηα Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 ΜΔΡΟ Α. ΠΛΗΡΩΣΔΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ – ΓΟΔΔ 

(σο Νόκνο λνείηαη ν Νόκνο ΓΟΔΔ)  

Α/Α ρεηηθό άξζξν Νόκνπ ΓΟΔΔ Πιεξσηέν δηθαίσκα  

ΓΟΔΔ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Άξζξν 7(1) ηνπ Νόκνπ - Αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ΓΟΔΔ: 

α) γηα παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ΟΔΔ: 

- Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ΓΟΔΔ πνπ δηνξίδεηαη σο 
εμσηεξηθόο δηαρεηξηζηήο από ηνλ ΟΔΔ: 

- Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδόκελν ΟΔΔ=ΓΟΔΔ 
πνπ δελ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα επελδπηηθά 
ηκήκαηα: 

-Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδόκελν ΟΔΔ=ΓΟΔΔ 
πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα: 

 

 

 

 

 

 

(β) γηα παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ ηνπ 
άξζξνπ 6(3)(β) ηνπ Νόκνπ: 

 

(γ) Δπηπξόζζεηα ησλ πην πάλσ: 

 

i) γηα παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 6(6)(α) ηνπ Νόκνπ: 

ii) γηα παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ: 

     - (6)(β)(i) ηνπ Νόκνπ (επελδπηηθέο ζπκβνπιέο): 

   - (6)(β)(ii) ηνπ Νόκνπ (θύιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε 
κεξηδίσλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ): 

  - (6)(β)(iii) ηνπ Νόκνπ (ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ 
ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα): 

Άξζξν 20 (2) (α) ηνπ Νόκνπ - Αίηεζε γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ 
αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο ιεηηνπξγίαο 
δηαρείξηζεο  ραξηνθπιαθίνπ ή δηαρείξηζεο θηλδύλσλ από 
ηνλ ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο ζε ηξίην: 

Άξζξν 38 ηνπ Νόκνπ – Κνηλνπνίεζε πξόζεζεο δηάζεζεο 
κεξηδίσλ ΟΔΔ ηεο ΔΔζηε Γεκνθξαηία από ΓΟΔΔ ηεο 
Γεκνθξαηίαο 

 

 

 

2.000 επξώ 

                   

                   2.000 επξώ 

 

2.000 επξώ 

ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 
επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα γηα ηα 
επόκελα 15 επελδπηηθά ηκήκαηα 
πέξαλ ηνπ πξώηνπ θαη θαηά 250 

επξώ από ην 16
ν
 επελδπηηθό 

ηκήκα θαη κεηά. 

 

2.000 επξώ 

 

 

 

1.500 επξώ 

 

1.000 επξώ 

500 επξώ 

1.000 επξώ  

 

 
 

 

500 επξώ  

 

100 επξώ 

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

 

100 επξώ 

 

5. Άξζξν 41 (2) θαη (3) ηνπ Νόκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο 
από 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 επξώ 

400 επξώ 
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6. Άξζξν 44 (6) ηνπ Νόκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο από 
ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ 
εθηόο ΔΔ, ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη, ζε άιιν θξάηνο κέινο, 
κε δηαβαηήξην: 

 

200 επξώ  

 

7. Άξζξν 47 ηνπ Νόκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο από 
ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ 
εθηόο ΔΔ ζηε Γεκνθξαηία ρσξίο δηαβαηήξην: 

 

300 επξώ 

8. Άξζξν 48 ηνπ Νόκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο από 
ΓΟΔΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο γηα ηε δηάζεζε ζηε 
Γεκνθξαηία ΟΔΔ εθηόο ΔΔ ρσξίο δηαβαηήξην: 

500 επξώ 

 

 

ΓΟΔΔ ΔΚΣΟ ΔΔ 

9. 

 
 
 

Άξζξν 49(1) ηνπ Νόκνπ- Αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ζε 
ΓΟΔΔ εθηόο ΔΔ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεκνθξαηία 
ζπληζηά ην θξάηνο κέινο αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ: 

 (α) λα δηαρεηξηζηεί ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ 
θξάηνπο κέινπο: 

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

 

 

 

2.000 επξώ 

1.000 επξώ 

 

10. Άξζξν 60(2) ηνπ Νόκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο από 
ΓΟΔΔ εθηόο ΔΔ, κε θξάηνο κέινο αλαθνξάο ηε 
Γεκνθξαηία, κε δηαβαηήξην, γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ 
ΟΔΔ ηεο ΔΔ ζε άιιν θξάηνο κέινο, πιελ ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 

 

300 επξώ 

11. Άξζξν 62(3) θαη (5) ηνπ Νόκνπ - Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο 
από ΓΟΔΔ εθηόο ΔΔ, κε θξάηνο κέινο αλαθνξάο ηε 
Γεκνθξαηία, κε δηαβαηήξην, γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ 
ΟΔΔ εθηόο ΔΔ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο: 

 

300 επξώ 

12. 

 
 
 
 
 

Άξζξν 64(2) θαη (3) ηνπ Νόκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο 
από ΓΟΔΔ εθηόο ΔΔ, κε θξάηνο κέινο αλαθνξάο ηε 
Γεκνθξαηία, γηα ηε δηαρείξηζε ΟΔΔ ηεο ΔΔ 
εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο πιελ ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 

 (α) άκεζα, 

 (β) δηά κέζνπ ππνθαηαζηήκαηνο: 

 

 

 

300 επξώ 

500 επξώ 

13. 

 

 

 

 

Άξζξν 66 ηνπ Νόκνπ – Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο από 
ΓΟΔΔ εθηόο ΔΔ γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη, ρσξίο δηαβαηήξην: 

 

 

1.500 επξώ 

ΓΙΑΘΔΗ ΣΟ ΔΤΡΤ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

14. Άξζξν 67(1) ηνπ Νόκνπ- Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο δηάζεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ από ΓΟΔΔ ζην επξύ 
επελδπηηθό θνηλό ζηε Γεκνθξαηία: 

i. πνπ δελ έρεη πεξηζζόηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα. 
 

ii. πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα επελδπηηθά 
ηκήκαηα.                        
 

 

 

 

 

 

 

 

                  1.800 επξώ 

1.800 επξώ ην νπνίν 
πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξώ 
αλά επελδπηηθό ηκήκα γηα ηα 

επόκελα 15 επελδπηηθά ηκήκαηα 
πέξαλ ηνπ πξώηνπ θαη θαηά 250 

επξώ από ην 16
ν
 επελδπηηθό 

ηκήκα θαη κεηά 
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ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΓΟΔΔ  

15. Άξζξν 83 - Αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξάο 
ζηε Γεκνθξαηία ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ΓΟΔΔ: 

 (α) άιινπ θξάηνπο κέινπο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο,  

 (β) ηξίηεο ρώξαο: 

 

500 επξώ 

1.000 επξώ 

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

 

200 επξώ 

 

ΔΞΔΣΑΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ/ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΗΔΩΝ 

17. 

 

 

18. 

Τπνβνιή πξνο εμέηαζε από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαη-
αγνξάο ινηπώλ, πέξαλ ησλ αλαθεξόκελσλ αλσηέξσ 
εγγξάθσλ/ δηθαηνινγεηηθώλ θαη αηηήζεσλ:  

 

Γηα θάζε κεηάθξαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΓΟΔΔ ή γηα 
θάζε πηζηό αληίγξαθν πνπ εθδίδεηαη από ηελ 
Δπηηξνπή: 

 

100 επξώ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 
ζπλόινπ ησλ 

εγγξάθσλ/δηθαηνινγεηηθώλ αλά 
ππνβιεζέληα θάθειν/αίηεζε    

 

20 επξώ 

 

ΜΔΡΟ Β. ΠΛΗΡΩΣΔΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ-ΟΔΔ 

(σο Νόκνο λνείηαη ν Νόκνο ΟΔΔ)  

Α/Α ρεηηθό άξζξν Νόκνπ ΟΔΔ Πιεξσηέν δηθαίσκα  

ΟΔΔ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1. Άξζξν 12 ηνπ Νόκνπ –Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ (πιελ ηεο πεξίπησζεο 
απηνδηαρεηξηδόκελνπ ΟΔΔηνπ ζεκείνπ 2 πην θάησ): 

 

 iii. πνπ δελ έρεη πεξηζζόηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα. 
 
 

iv. πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα επελδπηηθά 
ηκήκαηα.                        
 

 

 

 

 

1.800 επξώ 

 

1.800 επξώ 

ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 
400 επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα 

γηα ηα επόκελα 15 επελδπηηθά 
ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ 

θαη θαηά 250 επξώ από ην 16
ν
 

επελδπηηθό ηκήκα θαη κεηά 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. 

Άξζξν 53 ηνπ Νόκνπ –Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηνδηαρεηξηδόκελεο Δηαηξείαο 
Δπελδύζεσλ ηαζεξνύ ή Μεηαβιεηνύ Κεθαιαίνπ 
(παξάγξαθνο 4(3) ηεο Οδεγίαο): 

i. πνπ δελ έρεη πεξηζζόηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα     
 

ii. πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα επελδπηηθά 
ηκήκαηα.                        

 

 

 

 

Άξζξν 48(4), 57(1)(α), 67(1) ηνπ Νόκνπ- Τπνβνιή 
αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
θαλνληζκνύ ή ησλ θαηαζηαηηθώλ εγγξάθσλ ηνπ ΟΔΔ: 

 

 

 

1.800 επξώ 

1.800 επξώ 

ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 
400 επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα 

γηα ηα επόκελα 15 επελδπηηθά 
ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ θαη 

θαηά 250 επξώ από ην 16
ν
 

επελδπηηθό ηκήκα θαη κεηά 

 

200 επξώ 

4. Άξζξν 84(1) ηνπ Νόκνπ- Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπγρώλεπζεο ΟΔΔ: 300 επξώ 

2616



   

5.  Άξζξν 107(3) ηνπ Νόκνπ –Τπνβνιή αίηεζεο γηα 
ρνξήγεζε αληηγξάθνπ θαηαρώξεζεο ζην αξρείνηνπ 
άξζξνπ 107 (αξρείν ΟΔΔ ζηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή έρεη 
παξάζρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο) 

 

 

20 επξώ 

6. 

 

 

 

7. 

Άξζξν 112(3) ηνπ Νόκνπ -Τπνβνιή αίηεζεο γηα 
ρνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξάο ΟΔΔ θαηαζηαηηθήο κνξθήο 
από ηε Γεκνθξαηία πξνο άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε 
ρώξα: 

Άξζξν 113(3) ηνπ Νόκνπ –Τπνβνιή αίηεζεο γηα 
ρνξήγεζε άδεηαο ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ζπκβαηηθήο κνξθήο, ζε άιιν θξάηνο               
κέινο ή ηξίηε ρώξα: 

 

 

 

200 επξώ 

 

 

 

200 επξώ 

 

8. Άξζξν 115 (2) ηνπ Νόκνπ – Τπνβνιή αίηεζεο γηα 
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο νξγαληζκνύ ελαιιαθηηθώλ 
επελδύζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ: 

 

 

 i. πνπ δελ έρεη πεξηζζόηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα    
 
 

ii. πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα επελδπηηθά 
ηκήκαηα.                        
 

 

 

 

 

 

1.300 επξώ 

 

1.300 επξώ 

ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 
300 επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα 

γηα ηα επόκελα 15 επελδπηηθά 
ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ 

θαη θαηά 250 επξώ από ην 16
ν
 

επελδπηηθό ηκήκα θαη κεηά 

      9. Άξζξν 120(1)(α) ηνπ Νόκνπ: Τπνβνιή ζηνηρείσλ θαη 
εγγξάθσλ από Γηεζλέο πιινγηθό Δπελδπηηθό ρέδην γηα 
ηελ εμέηαζε ζπκκόξθσζήο ηνπ κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Νόκν γηα ηνπο ΟΔΔΠΑΠ: 

 

 

 

500 επξώ 

ΟΔΔ ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟ ΜΔΛΟ Ή ΣΡΙΣΗ ΥΩΡΑ 

10.  Άξζξν 97(1) ηνπ Νόκνπ - Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο δηάζεζεο ζηε Γεκνθξαηία κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ 
θαηάγνληαη από άιιν θξάηνο κέινο ή από ηξίηε ρώξα θαη 
δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ 
Γηαρεηξηζηώλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ 
Νόκνπ ηνπ 2013: 

 

 (α) ΟΔΔ πνπ δελ έρεη πεξηζζόηεξα επελδπηηθά 
ηκήκαηα    
 
(β) ΟΔΔ πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα 
επελδπηηθά ηκήκαηα.                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.800 επξώ 

 

1.800 επξώ ην νπνίν 
πξνζαπμάλεηαη αλά αίηεζε θαηά 
400 επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα 

γηα ηα επόκελα 15 επελδπηηθά 
ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ 

θαη θαηά 250 επξώ από ην 16
ν
 

επελδπηηθό ηκήκα θαη κεηά 

 11.  Άξζξν 112(3) ηνπ Νόκνπ -Τπνβνιή αίηεζεο γηα 
ρνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξάο ΟΔΔ θαηαζηαηηθήο κνξθήο 
πξνο ηε Γεκνθξαηία: 

 

(α) Από ΟΔΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο, πιελ ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 

 

 (β) Από ΟEE ηξίηεο ρώξαο:                                            

 

 

 

 

500 επξώ 

 

1.000 επξώ 

2617



 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

Άξζξν 113(3) ηνπ Νόκνπ –Τπνβνιή αίηεζεο γηα 
ρνξήγεζε άδεηαο ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ ζπκβαηηθήο 
κνξθήο πξνο ηε Γεκνθξαηία: 

 (α) Από ΟΔΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο, πιελ ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 

(β) Από ΟEE ηξίηεο ρώξαο:       

Γηα θάζε κεηάθξαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ ή γηα θάζε 
πηζηό αληίγξαθν πνπ εθδίδεηαη από ηελ Δπηηξνπή: 

 

 

 

500 επξώ 

1.000 επξώ 

20 επξώ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Μέξνο Α. Δηήζηεο εηζθνξέο ΓΟΔΔ 

1. Δηήζηεο εηζθνξέο θαηαβαιιόκελεο από ηνπο ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 
6(2) ηνπ Νόκνπ ΓΟΔΔ. 

Οη εηήζηεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη από ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 6(2) 
ηνπ Νόκνπ ΓΟΔΔ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ:. 

(i) 4.500 επξώ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κόλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ΓΟΔΔ είλαη ε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟΔ θαη ΟΔΚΑ θαη 

(ii) 9.000 επξώ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ άξζξνπ 6(6)(α) ή 
θαη ηνπ άξζξνπ 6(6)(β) ηνπ Νόκνπ. 

 

ΓΟΔΔ πνπ δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εληόο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, νθείιεη εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε 
λενζπζηαζέληνο ΓΟΔΔ, νη θαηά ηα αλσηέξσ εηήζηεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΓΟΔΔ ηεο ρνξεγεζείζαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζύκθσλα κεην άξζξν6(2) ηνπ 
Νόκνπ ΓΟΔΔ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο.    

 

2. Δηήζηεο εηζθνξέο θαηαβαιιόκελεο από ηνπο ΓΟΔΔ εθηόο ΔΔ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 49(1) ηνπ 
Νόκνπ ΓΟΔΔ.  

Οη εηήζηεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη από ΓΟΔΔ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 49(1) ηνπ Νόκνπ 
ΓΟΔΔ, γηα λα: 

(α) δηαρεηξηζηεί ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο: 2.000 επξώ 

(β) δηαζέηεη ζηε Γεκνθξαηία κεξίδηα ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη: 1.000 επξώ 

ΓΟΔΔ πνπ δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εληόο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, νθείιεη εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε 
λενζπζηαζέληνο ΓΟΔΔ, νη θαηά ηα αλσηέξσ εηήζηεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΓΟΔΔ ηεο ρνξεγεζείζαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 49(1) ηνπ 
Νόκνπ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

Μέξνο Β. Δηήζηεο εηζθνξέο ΓΟΔΔ θάησ από ηα όξηα 

Οη θαηαβαιιόκελεοαπό ηνπο ΓΟΔΔ θάησ από ηα όξηα, εηήζηεο εηζθνξέο αλέξρνληαη: 

I. ην πνζό ησλ 1.300 επξώ, γηα ΓΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο. 
ην πνζό ησλ 600 επξώ, γηα ΓΟΔΔ άιισλ θξαηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Γεκνθξαηία. 

ΓΟΔΔ θάησ από ηα όξηα πνπ θαηάγεηαη από ηε Γεκνθξαηία θαη δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εληόο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 
έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟΔΔ, νθείιεη εηήζηα εηζθνξά γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε ΓΟΔΔ θάησ από ηα όξηα πνπ θαηάγεηαη από ηε 
Γεκνθξαηία θαη έιαβε πξόζθαηα άδεηα γηα ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟΔΔ, νη θαηά ηα αλσηέξσ εηήζηεο εηζθνξέο 
ππνινγίδνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΓΟΔΔ θάησ από ηα όξηα ηεο ρνξεγεζείζαο 
από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάοάδεηαο γηα ζπιινγηθή δηαρείξηζε ΟΔΔ. 

Η εηήζηα εηζθνξά ΓΟΔΔ θάησ από ηα όξηα πνπ θαηάγεηαη από άιιν θξάηνο, πιελ ηεο Γεκνθξαηίαο, ππνινγίδεηαη, 
αλαθνξηθά κε ην πξώηνο έηνο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γεκνθξαηία, αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε Γεκνθξαηία. 

 

Μέξνο Γ. Δηήζηεο εηζθνξέο ΟΔΔ (πιελ ησλ αλαθεξόκελσλ ππό Γ. θαησηέξσ) 

Ι. Οη θαηαβαιιόκελεο από ηνπο ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙ ηνπ πεξί ησλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ 
Δπελδύζεσλ Νόκνπ, εηήζηεο εηζθνξέο αλέξρνληαη: 

(i) ζην πνζό ησλ 1.800 επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ δελ έρεη επελδπηηθά ηκήκαηα θαη  
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(ii) ζην πνζό ησλ 1.800 επξώ ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα γηα ηα επόκελα 15 
επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ θαη θαηά 250 επξώ από ην 16

ν
 επελδπηηθό ηκήκα θαη κεηά. 

ΙΙ. Οη θαηαβαιιόκελεο από ηνπο απηνδηαρεηξηδόκελνπο ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ΓΟΔΔ ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ 
Γηαρεηξηζηώλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ, εηήζηεο εηζθνξέο αλέξρνληαη: 

(i) ζην πνζό ησλ 2.000 επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ δελ έρεη επελδπηηθά ηκήκαηα θαη  

 (ii) ζην πνζό ησλ 2.000 επξώ ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 400 επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα γηα ηα επόκελα 15 
επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ θαη θαηά 250 επξώ από ην 16

ν
 επελδπηηθό ηκήκα θαη κεηά. 

ΟΔΔ πνπ δελ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί εληόο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβαλ άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο, νθείινπλ εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε 
λενζπζηαζέληνο ΟΔΔ, ε εηήζηα εηζθνξά ππνινγίδεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΟΔΔ 
ή ηνλ εμσηεξηθό δηαρεηξηζηή ηνπ, ηεο ρνξεγεζείζαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ πεξί 
ησλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ. 

Μέξνο Γ. Δηήζηεο εηζθνξέο ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ 

Οη θαηαβαιιόκελεο από ηνπο ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ην Μέξνο VI ηνπ 
πεξί ησλ Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ, εηήζηεο εηζθνξέο αλέξρνληαη: 

(i) ζην πνζό ησλ 1.300 επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ δελ έρεη επελδπηηθά 
ηκήκαηα θαη  

(ii) ζην πνζό ησλ 1.300 επξώ ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 300 επξώ αλά επελδπηηθό ηκήκα γηα ηα επόκελα 15 
επελδπηηθά ηκήκαηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ θαη θαηά 250 επξώ από ην 16

ν
 επελδπηηθό ηκήκα θαη κεηά. 

ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ πνπ δελ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί εληόο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβαλ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, νθείινπλ εηήζηα εηζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε λενζπζηαζέληνο ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ, ε εηήζηα εηζθνξά 
ππνινγίδεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ ή 
ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ, ηεο ρνξεγεζείζαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε βάζε ην άξζξν 115(2) ηνπ πεξί ησλ 
Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεσλ Νόκνπ, άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ.  
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