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Oι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυµης Εταιρείας Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης

τη διάρκεια της λειτουργίας της, οι επενδυτικές υπη−
ρεσίες για τις οποίες αδειοδοτήθηκε παρέχονται από
πρόσωπα που διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό
επαγγελµατικής επάρκειας και
(η) η ΑΕΕ∆ πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ.
9/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να ζητήσει,
κατά περίπτωση, επιπρόσθετα στοιχεία.
5. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (γ) της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 3606/2007, η ΑΕΕ∆
οφείλει να πληροί, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουρ−
γίας της, τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες αδει−
οδοτήθηκε.
6. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της πα−
ραγράφου 3, η ΑΕΕ∆ γνωστοποιεί αµελλητί στην Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 5/461/24.1.2008)
Λαµβάνοντας υπόψη :
1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν. 3606/2007
«Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄/195/2007).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/2005), αποφασίζει οµόφωνα:
Άρθρο 1
Αντικείµενο και ορισµοί
1. Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας Ανώνυµης Εταιρείας Επενδυτικής
∆ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆), σύµφωνα µε το άρθρο 36
του ν. 3606/2007.
2. Οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στην παρούσα
απόφαση έχουν την ίδια έννοια µε τους ορισµούς που
χρησιµοποιούνται στην υπ’ αριθµ. 1/452/1.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 3
Οργανωτικές απαιτήσεις
1. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και την κλίµακα των
επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, καθώς και τη
φύση των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει, η
ΑΕΕ∆:
(α) θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες λήψης απο−
φάσεων, καθώς και διαθέτει οργανωτική διάρθρωση
που προσδιορίζει σαφώς και µε τεκµηριωµένο τρόπο
την ιεραρχική δοµή και την κατανοµή λειτουργιών και
αρµοδιοτήτων,
(β) διασφαλίζει ότι τα καλυπτόµενα πρόσωπα γνω−
ρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται
για την ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
(γ) θεσπίζει και εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς
εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συµµόρ−
φωσης µε τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα
τα επίπεδα,
(δ) χρησιµοποιεί προσωπικό µε τις ικανότητες, τις
γνώσεις και την εµπειρία που απαιτούνται για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί,
(ε) θεσπίζει και εφαρµόζει αποτελεσµατική διαδικα−
σία αναφορών και επικοινωνίας σε όλα τα κατάλληλα
επίπεδα,
(στ) διατηρεί κατάλληλα και τακτικά αρχεία των επι−
χειρηµατικών δραστηριοτήτων και της εσωτερικής της
οργάνωσης,
(ζ) διασφαλίζει ότι η τυχόν άσκηση διαφορετικών
λειτουργιών από τα καλυπτόµενα πρόσωπα δεν τους
εµποδίζει, ούτε είναι πιθανό να εµποδίσει τα πρόσωπα
αυτά, να ασκήσουν οποιαδήποτε λειτουργία µε επιµέ−
λεια, εντιµότητα και επαγγελµατισµό.
2. Η ΑΕΕ∆ θεσπίζει και εφαρµόζει συστήµατα και
διαδικασίες κατάλληλες για την διαφύλαξη της ασφά−
λειας, της ακεραιότητας και της εµπιστευτικότητας
των πληροφοριών, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των
σχετικών πληροφοριών.
3. Η ΑΕΕ∆ θεσπίζει και εφαρµόζει κατάλληλη πολιτι−
κή συνέχειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς της
που διασφαλίζει, σε περίπτωση διακοπής των συστη−
µάτων και διαδικασιών της, τη διαφύλαξη των σηµα−
ντικότερων δεδοµένων, τη συνέχεια των λειτουργιών
της και τη διατήρηση των επενδυτικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, την
έγκαιρη ανάκτηση αυτών των δεδοµένων και λειτουρ−
γιών και την έγκαιρη αποκατάσταση της παροχής των
επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 2
Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΕ∆ υποβάλ−
λεται αίτηση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνά−
πτεται ως Παράρτηµα I, η οποία συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την αι−
τούσα, εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή πλήρους
αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, για τη
χορήγηση της άδειας ή για την απόρριψη του σχετικού
αιτήµατος.
3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί εάν:
(α) η ΑΕΕ∆ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπο−
νται στην παρούσα απόφαση ως προς την οργάνωση,
την οργανωτική δοµή και τα τεχνικά της µέσα,
(β) η ΑΕΕ∆ πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ.
1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς,
(γ) το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕ∆ πληροί τις προ−
ϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του
ν. 3606/2007,
(δ) τα πρόσωπα που πρόκειται να κατέχουν ειδι−
κή συµµετοχή στην ΑΕΕ∆ πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 37 του ν. 3606/2007 και της υπ’ αριθµ.
3/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς,
(ε) τα πρόσωπα που πρόκειται να είναι µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕΕ∆, καθώς και τα πρό−
σωπα που πρόκειται πραγµατικά να διευθύνουν τις
δραστηριότητες της ΑΕΕ∆ πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 37 του ν. 3606/2007 και της υπ’ αριθµ.
4/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς,
(στ) η ΑΕΕ∆ διαθέτει δύο τουλάχιστον στελέχη που
διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας
για τη λήψη και τη διαβίβαση εντολών ή και παροχή
επενδυτικών συµβουλών, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
ν. 3606/2007,
(ζ) µε την επιφύλαξη του άρθρου 17 της υπ’ αριθµ.
1/387/19.6.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς, η ΑΕΕ∆ διαθέτει διαδικασίες ώστε, καθ’ όλη
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4. Η ΑΕΕ∆ θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες λο−
γιστικής απεικόνισης, οι οποίες της επιτρέπουν, όταν
αυτό ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να
υποβάλλει εγκαίρως σε αυτήν οικονοµικές εκθέσεις
που απεικονίζουν την πραγµατική και ακριβή εικόνα
της χρηµατοοικονοµικής κατάστασής της και είναι
σύµφωνες µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κα−
νόνες.
5. Η ΑΕΕ∆ παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την
καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των συ−
στηµάτων, των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και
των διαδικασιών που έχει θεσπίσει σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 4 και λαµβάνει κατάλληλα µέτρα
για την αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών.

ζηµία, σε βάρος του πελάτη,
(β) η ΑΕΕ∆ ή το πρόσωπο αυτό έχει, ως προς την
έκβαση µιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη
ή µιας συναλλαγής που πραγµατοποιείται για λογα−
ριασµό του, διαφορετικό συµφέρον από το συµφέρον
του πελάτη,
(γ) η ΑΕΕ∆ ή το πρόσωπο αυτό έχει οικονοµικό ή
άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συµφέροντα άλλου πε−
λάτη ή άλλης οµάδας πελατών σε βάρος των συµφε−
ρόντων του πελάτη,
(δ) η ΑΕΕ∆ ή το πρόσωπο αυτό λαµβάνει ή θα λάβει
από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αντιπα−
ροχή σχετιζόµενη µε υπηρεσία που παρέχεται στον
πελάτη, υπό µορφή χρηµάτων, αγαθών ή υπηρεσιών,
πέραν της συνήθους προµήθειας ή αµοιβής για την
παροχή της υπηρεσίας αυτής.

Άρθρο 4
Εσωτερικός έλεγχος
1. Η ΑΕΕ∆ θεσπίζει και διατηρεί ανεξάρτητη και απο−
τελεσµατική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία
είναι αρµόδια για:
(α) τη θέσπιση και εφαρµογή προγράµµατος εσω−
τερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της
καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των συ−
στηµάτων, των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και
των ρυθµίσεων της ΑΕΕ∆,
(β) τη διατύπωση συστάσεων µε βάση τα αποτελέ−
σµατα των εργασιών που πραγµατοποιούνται σύµφω−
να µε την περίπτωση (α),
(γ) την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις συστά−
σεις αυτές,
(δ) την τακτική υποβολή γραπτών εκθέσεων για θέ−
µατα εσωτερικού ελέγχου στα πρόσωπα που πραγ−
µατικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της ΑΕΕ∆, στις
οποίες πρέπει ιδίως να αναφέρεται αν λήφθηκαν τα
κατάλληλα διορθωτικά µέτρα σε περίπτωση διαπί−
στωσης αδυναµιών.
2. Η ΑΕΕ∆ ορίζει υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, ο
οποίος φέρει την ευθύνη για την υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου και για την υποβολή των γραπτών εκθέσεων
της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού.
3. H ΑΕΕ∆ διασφαλίζει ότι το διοικητικό της συµβού−
λιο, λαµβάνει τακτικά γραπτές εκθέσεις για τα ίδια
ζητήµατα.

Άρθρο 7
Καταγραφή των υπηρεσιών που προκαλούν επιζήµιες
συγκρούσεις συµφερόντων
Κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης (ζ) του άρθρου 3
της υπ’ αριθµ. 9/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΕΕ∆ τηρεί αρχείο, το οποίο
ενηµερώνει σε τακτά διαστήµατα, για κάθε επενδυτική
υπηρεσία που παρασχέθηκε από την ΑΕΕ∆ ή για λο−
γαριασµό της και ως προς την οποία έχει προκύψει
σύγκρουση συµφερόντων, που συνεπάγεται ουσιώδη
κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων ενός ή περισσότερων
πελατών ή, στην περίπτωση συνεχιζόµενης υπηρεσίας,
ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση
συµφερόντων.
Άρθρο 8
Εξωτερική ανάθεση
1. ΑΕΕ∆, η οποία αναθέτει σε τρίτους ουσιώδεις ή
σηµαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες ή επενδυτικές
υπηρεσίες, εξακολουθεί να έχει την πλήρη ευθύνη για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει σύµφω−
να µε το ν. 3606/2007 και εξασφαλίζει ότι πληρούνται
ιδίως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η εξωτερική ανάθεση δεν οδηγεί στη µεταβίβαση
των ευθυνών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών,
(β) δεν µεταβάλλεται η σχέση και οι υποχρεώσεις
της ΑΕΕ∆ έναντι των πελατών της σύµφωνα µε το
ν.3606/2007,
(γ) δεν θίγονται οι όροι που πρέπει να πληροί η
ΑΕΕ∆ προκειµένου να λάβει και να διατηρήσει την
άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν.
3606/2007,
(δ) δεν καταργείται ούτε τροποποιείται κανένας από
τους άλλους όρους υπό τους οποίους αδειοδοτήθηκε
η ΑΕΕ∆
2. Η ΑΕΕ∆ ενεργεί µε την απαιτούµενη ικανότητα,
φροντίδα και επιµέλεια όταν συνάπτει, διαχειρίζεται
ή προβαίνει σε καταγγελία συµφωνίας εξωτερικής
ανάθεσης για ουσιώδεις ή σηµαντικές επιχειρησιακές
λειτουργίες ή επενδυτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η
ΑΕΕ∆ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου
να διασφαλίζει ότι:
(α) ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει την ικανότητα,
τα προσόντα και τις άδειες που απαιτούνται από τη
νοµοθεσία για την εκτέλεση, µε τρόπο αξιόπιστο και
επαγγελµατικό, των λειτουργιών ή υπηρεσιών που του
αναθέτει η ΑΕΕ∆,
(β) ο πάροχος υπηρεσιών διεκπεραιώνει αποτελεσµα−
τικά τις υπηρεσίες που του αναθέτει η ΑΕΕ∆,
(γ) ο πάροχος υπηρεσιών εποπτεύει µε τον προσή−
κοντα τρόπο την εκτέλεση των λειτουργιών που του
έχουν ανατεθεί και διαχειρίζεται κατάλληλα τους κιν−
δύνους που συνδέονται µε την εξωτερική ανάθεση,
(δ) η ΑΕΕ∆ λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα όταν δι−

Άρθρο 5
Αντιµετώπιση καταγγελιών
Η ΑΕΕ∆ θεσπίζει και εφαρµόζει αποτελεσµατικές και
διαφανείς διαδικασίες για την κατάλληλη και άµεση
διερεύνηση των καταγγελιών που λαµβάνονται από
ιδιώτες πελάτες και τηρεί αρχείο για κάθε καταγγελία
και για τα µέτρα που λήφθηκαν για την επίλυση του
σχετικού προβλήµατος.
Άρθρο 6
Συγκρούσεις συµφερόντων δυνητικά επιζήµιες για τον
πελάτη
1. Η ΑΕΕ∆ λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τον εντο−
πισµό των συγκρούσεων συµφερόντων που ανακύ−
πτουν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, των
οποίων η ύπαρξη µπορεί να ζηµιώσει τα συµφέροντα
ενός πελάτη.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΑΕΕ∆
διαθέτει διαδικασίες για να εξακριβώνει, µε βάση ορι−
σµένα κριτήρια, εάν η ΑΕΕ∆ ή καλυπτόµενο πρόσωπο
ή πρόσωπο συνδεόµενο άµεσα ή έµµεσα µε την ΑΕΕ∆
µε σχέση ελέγχου βρίσκεται, είτε ως αποτέλεσµα της
παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών είτε µε άλλο
τρόπο, σε µια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) η ΑΕΕ∆ ή το πρόσωπο αυτό είναι πιθανό να απο−
κοµίσει οικονοµικό όφελος ή να αποφύγει οικονοµική
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απιστώνει ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν εκτελεί τις
λειτουργίες αποτελεσµατικά και σύµφωνα µε το ισχύ−
ον νοµοθετικό πλαίσιο,
(ε) η ΑΕΕ∆ διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία
για την αποτελεσµατική εποπτεία των λειτουργι−
ών, τις οποίες αναθέτει σε εξωτερικούς παρόχους
υπηρεσιών και τη διαχείριση των κινδύνων που συν−
δέονται µε την εξωτερική ανάθεση και εποπτεύει
αυτές τις λειτουργίες και διαχειρίζεται αυτούς τους
κινδύνους,
(στ) ο πάροχος υπηρεσιών γνωστοποιεί στην ΑΕΕ∆
κάθε εξέλιξη που µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την
ικανότητά του να ασκεί αποτελεσµατικά τις λειτουρ−
γίες που του έχουν ανατεθεί και συµµορφώνεται µε
τις ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και κανονιστικές
απαιτήσεις,
(ζ) η ΑΕΕ∆ είναι σε θέση να καταγγείλει τη συµφωνία
εξωτερικής ανάθεσης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο,
χωρίς να θίγεται η συνέχεια και η ποιότητα των υπη−
ρεσιών που παρέχει στους πελάτες,
(η) ο πάροχος υπηρεσιών συνεργάζεται µε την Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση µε τις δραστηριότη−
τες που του ανατίθενται,
(θ) η ΑΕΕ∆ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν,
αµέσως µόλις το ζητήσουν, αποτελεσµατική πρόσβαση
στα δεδοµένα που συνδέονται µε τις δραστηριότητες
οι οποίες ανατίθενται εξωτερικά καθώς και στις εγκα−
ταστάσεις του παρόχου των υπηρεσιών,
(ι) ο πάροχος υπηρεσιών προστατεύει τις εµπιστευ−
τικές πληροφορίες που αφορούν την ΑΕΕ∆ και τους
πελάτες της,
(ια) η ΑΕΕ∆ και ο πάροχος υπηρεσιών θεσπίζουν
και εφαρµόζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την
αποκατάσταση της λειτουργίας τους µετά από κα−
ταστροφή και πραγµατοποιούν περιοδικές δοκιµές
των µέσων εφεδρικής λειτουργίας, όταν αυτό είναι
αναγκαίο, λαµβανοµένης υπόψη της λειτουργίας, της
υπηρεσίας ή της δραστηριότητας που ανατέθηκε
εξωτερικά.
3. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της ΑΕΕ∆ και
του παρόχου υπηρεσιών προσδιορίζονται σαφώς µε
έγγραφη σύµβαση.
4. Η ΑΕΕ∆ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφα−
λαιαγοράς, αµέσως µόλις το ζητήσει, όλες τις απαραί−
τητες πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να ελέγξει
εάν η εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ανατίθενται
σε τρίτους είναι σύµφωνη µε την απόφαση αυτή.

1. ΑΕΕ∆, η οποία λαµβάνει γνώση οποιασδήποτε από−
κτησης ή εκχώρησης συµµετοχών στο κεφάλαιό της,
µε την οποία οι συµµετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή
κατέρχονται τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου
37 του ν. 3606/2007, ενηµερώνει άµεσα την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Οι ΑΕΕ∆ γνωστοποιούν στην Επιτρο−
πή Κεφαλαιαγοράς, µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε
έτους, τα ονόµατα των µετόχων που κατείχαν ειδικές
συµµετοχές και τα ποσοστά αυτών των συµµετοχών,
κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους.
2. Η ΑΕΕ∆ γνωστοποιεί, χωρίς υπαίτια βραδύτητα,
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάθε µεταβολή ως
προς τα στελέχη της που διαθέτουν πιστοποιητικό
επαγγελµατικής επάρκειας.
3. ΑΕΕ∆, η οποία απασχολεί ασκούµενο προσωπικό
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, κατ’ εφαρ−
µογή του άρθρου 17 της υπ’ αριθµ.1/387/19.6.2006
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστο−
ποιεί άµεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ονο−
µατεπώνυµο του ασκούµενου προσώπου, τη σχετική
επενδυτική υπηρεσία, το χρόνο έναρξης παροχής
των συγκεκριµένων επενδυτικών υπηρεσιών από το
ασκούµενο πρόσωπο, καθώς και το πρόσωπο υπό την
εποπτεία και ευθύνη του οποίου ενεργεί το ασκού−
µενο πρόσωπο.
4. Οι ΑΕΕ∆ γνωστοποιούν, κατά την αδειοδότησή
τους, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα στοιχεία του
προσώπου που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος συµµόρ−
φωσης για την πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότη−
σης της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της
υπ’ αριθµ. 23/404/22.11.2006, καθώς και τυχόν µεταβολή
του προσώπου αυτού.
5. ΑΕΕ∆, η οποία προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση
κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, γνωστοποιεί άµεσα
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη φύση της ανάθεσης
καθώς και τα στοιχεία του τρίτου παρόχου.
6. ΑΕΕ∆, η οποία προβαίνει σε έναρξη συνεργασίας
µε Α.Ε.Π.Ε.Υ., γνωστοποιεί, χωρίς υπαίτια βραδύτητα,
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη συνεργασία αυτή.
Άρθρο 11
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ−
γείται η υπ’ αριθµ. 1/370/26.1.2006 απόφαση της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση του περιεχοµένου της
αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυµης
Εταιρίας Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆)» (ΦΕΚ
Β΄/245/27.2.2006).
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι υφιστάµενες, κατά την έναρξη της ισχύος της
απόφασης αυτής, ΑΕΕ∆ οφείλουν να συµµορφωθούν
στις διατάξεις της απόφασης αυτής εντός δύο µηνών
(2) από την έναρξη ισχύος της.

Άρθρο 9
Ίδρυση υποκαταστήµατος
1. ΑΕΕ∆, η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστη−
µα εντός Ελλάδας, γνωστοποιεί την πρόθεσή της στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η γνωστοποίηση συνοδεύ−
εται από τα κάτωθι στοιχεία:
(α) το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του υποκαταστή−
µατος, στο οποίο περιγράφονται το είδος των εργασι−
ών που προτίθεται η ΑΕΕ∆ να ασκήσει µέσω αυτού,
(β) την οργανωτική και λειτουργική υποδοµή του υπο−
καταστήµατος για την άσκηση των δραστηριοτήτων
του και
(γ) το πρόσωπο που διευθύνει τις δραστηριότητες
του υποκαταστήµατος.
(δ) τα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγ−
γελµατικής επάρκειας ανά παρεχόµενη επενδυτική
υπηρεσία.
2. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της προη−
γούµενης παραγράφου, η ΑΕΕ∆ γνωστοποιεί αµελλητί
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισµού.
Το επισυναπτόµενο Παράρτηµα αποτελεί αναπόστα−
στο τµήµα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση στοιχείων
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αστική ή ποινική δίκη σε βάρος της Εταιρείας ή των νοµί−
µων εκπροσώπων της, για απάτη ή άλλη µη νόµιµη πράξη
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
4.8. Βεβαίωση δικηγόρου, η οποία θα αναφέρει τυχόν εκ−
κρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας.
5. Χρηµατοοικονοµική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρεί−
ας.
5.1. Ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για
το τελευταίο έτος, αν πρόκειται για υφιστάµενη Εταιρεία.
5.2. Βεβαίωση δέσµευσης σε τράπεζα του ποσού του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειµένου για νέα
Εταιρεία (προσκοµίζεται µε τη λήψη της Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
5.3. Μετοχική σύνθεση, όνοµα µετόχων, αριθµό µετοχών
που κατέχει κάθε µέτοχος και ποσοστό επί του συνολικού
µετοχικού κεφαλαίου ανά κατηγορία µετοχών. Υποβολή των
στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτηµα της υπ’ αριθµ.
3/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για
κάθε µέτοχο που κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 10% επί
του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου.
6. Πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εται−
ρείας και υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου
6.1. Υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρ−
τηµα της υπ’ αριθµ. 4/452/1.11.2007 απόφασης της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας και κάθε πρόσωπο που πραγµατικά διευθύνει
τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και τυχόν υπο−
καταστηµάτων της.
6.2. Γνωστοποίηση δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιηµένων
στελεχών και υποβολή αντιγράφου του σχετικού πιστο−
ποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας. Σε περίπτωση που η
Εταιρεία αιτείται άδεια και για την υπηρεσία της παροχής
επενδυτικών συµβουλών, τουλάχιστον ένα εκ των πιστοποι−
ηµένων στελεχών κατέχει πιστοποίηση που να αντιστοιχεί
στην ανωτέρω ειδικότητα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία
αιτείται την λειτουργία υποκαταστήµατος διαθέτει ένα
τουλάχιστον πιστοποιηµένο στέλεχος ανά παρεχόµενη
υπηρεσία σε κάθε υποκατάστηµα.
6.3. Γνωστοποίηση του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου, ο
οποίος δεν µπορεί να είναι πρόσωπο που πραγµατικά διευ−
θύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο
υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου δεν είναι µέλος του
∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας, η Εταιρεία να υποβάλλει
βιογραφικό
σηµείωµα για το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο.
Σηµείωση:
Για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λει−
τουργίας Α.Ε.Ε.∆., η Εταιρεία καταβάλλει τέλος σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 του άρθρου
3 της απόφασης 36730/Β.903 του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών, «∆ιαµόρφωση των πόρων της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β/1492/2006). Τα ανωτέρω
τέλη, προσαυξηµένα µε χαρτόσηµο, καταβάλλονται στην
Τράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασµού της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 26215/4. Αντίγραφο
της απόδειξης κατάθεσης υποβάλλεται στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΕ∆
1. Νοµική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας
1.1. Σχέδιο Καταστατικού ή −στην περίπτωση υφιστάµενης
Εταιρείας− πρακτικό γενικής συνέλευσης των µετόχων για
την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
1.2. ∆ιεύθυνση τυχόν υποκαταστηµάτων της Εταιρείας και
υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο
9 της παρούσας απόφασης.
2. Οργανόγραµµα της υποψήφιας Εταιρείας
2.1. Αναλυτικό οργανόγραµµα της διοικητικής διάρθρωσης
και λειτουργίας στο οποίο να εµφανίζονται ευκρινώς τα
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του συνόλου των στελεχών
της Εταιρείας.
2.2. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ανήκει σε Όµιλο,
υποβάλλετε ξεχωριστό οργανόγραµµα που καλύπτει το
σύνολο των εταιρειών του Οµίλου στις οποίες συµµετέ−
χει η Εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής πάνω από 10%.
Επιπροσθέτως αναφέρετε τις κύριες δραστηριότητες των
εταιρειών αυτών.
3. ∆ιαδικασία εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της
υποψήφιας Εταιρείας
3.1. Κανονισµός Λειτουργίας από τον οποίο να προκύπτει η
συµµόρφωση της Εταιρείας µε τα προβλεπόµενα από:
(α) Το άρθρο 18 του ν. 3340/2005 σχετικά µε τις διαδικα−
σίες καταγραφής και αρχειοθέτησης των εντολών
(β) Την υπ’ αριθµ. 1/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
(γ) Την υπ’ αριθµ. 9/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
(δ) Την υπ’ αριθµ. 23/404/22.11.2006 απόφαση της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς.
3.2. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας για την υπο−
βολή προς τις εποπτικές αρχές παραπόνων πελατών σε
βάρος της Εταιρείας, που αναφέρονται στην άσκηση της
επιχειρηµατικής της δραστηριότητας.
3.3. Περιγραφή των συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολο−
γιστών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας και τη λογιστική επεξεργασία τους.
3.4. Ύπαρξη εφεδρικών (back − up) συστηµάτων στην
Εταιρεία για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας σε
περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήµατος.
3.5. Υποβολή του λογιστικού σχεδίου και περιγραφή του
συστήµατος εσωτερικών ελέγχων και των ελεγκτικών δι−
αδικασιών.
4. Γενικές πληροφορίες για την υποψήφια Εταιρεία (µόνο
για υφιστάµενη Εταιρεία).
4.1. Αντίγραφο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η άδεια σύ−
στασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
4.2. Προηγούµενη επωνυµία και κύριες δραστηριότητες
µέχρι σήµερα.
4.3. Αναφορά εάν η Εταιρεία παρείχε κατά την τελευταία
πενταετία κύριες ή παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες.
4.4. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε κατά την τελευταία
πενταετία άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυµάτων ή ασφαλιστικών
οργανισµών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4.5. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε επιχειρηµατικές δρα−
στηριότητες στο εξωτερικό, αναφέροντας τις χώρες, τις
δραστηριότητες καθώς και τα τυχόν υποκαταστήµατα, θυ−
γατρικές εταιρείες ή γραφεία αντιπροσωπείας, µέσω των
οποίων διεξήγαγε τις εργασίες αυτές.
4.6. Αναφορά εάν η Εταιρεία αντιµετώπισε κατά την τε−
λευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών
ιδρυµάτων και ασφαλιστικών οργανισµών στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό ή επιβολή διοικητικής κύρωσης στην ίδια την
Εταιρεία ή σε µετόχους ή στελέχη αυτής, στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό.
4.7. Αναφορά εάν υπήρξε καταδικαστική απόφαση σε

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
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παρέχονται αποκλειστικά από πρόσωπα που διαθέτουν το
αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας:
(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών,
(β) Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών,
(γ) ∆ιαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό,
(δ) ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων,
(ε) Παροχή επενδυτικών συµβουλών και
(στ) Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοι−
κονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που
σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα
2. Η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα
πρόσωπα που απασχολεί στις επενδυτικές υπηρεσίες ή δρα−
στηριότητες και παρεπόµενες υπηρεσίες της παραγράφου 1
και διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελµατικής
επάρκειας, τα πρόσωπα που απασχολεί ως ασκούµενο προ−
σωπικό καθώς και κάθε µεταβολή των προσώπων αυτών.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυµης
Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθµ. 4/461/24.1.2008)
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 11 και την παράγραφο 7
του άρθρου 32 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών
µέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/195/2007).
2. Την υπ’ αριθµ. 2004/39/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αγορές χρηµατοπι−
στωτικών µέσων και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−
µοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α΄/98/2005), αποφασίζει οµόφωνα :
Άρθρο 1
Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ υποβάλλεται
αίτηση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα I, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στο Παράρτηµα II.
2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν:
(α) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 10 του ν. 3606/2007,
(β) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στην υπ’ αριθµ. 1/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,
(γ) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στην υπ’ αριθµ. 2/452/1.11.2007 απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,
(δ) η ΑΕΠΕΥ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του
ν. 3606/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού
κανονιστικών αποφάσεων, προκειµένου για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης
(ΠΜ∆),
(ε) η ΑΕΠΕΥ διαθέτει Επενδυτική Επιτροπή, που απαρτίζε−
ται από τρία τουλάχιστον µέλη, καθώς και διαδικασίες ως
προς τον καθορισµό της ευθύνης για την παρακολούθηση
και αξιολόγηση της διαχείρισης, προκειµένου για τη χορή−
γηση άδειας λειτουργίας για την επενδυτική υπηρεσία της
διαχείρισης χαρτοφυλακίων,
(στ) τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συµµετοχή στην
ΑΕΠΕΥ πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του
ν.3606/2007 και της υπ’ αριθµ. 3/452/1.11.2007 απόφασης
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
(ζ) τα πρόσωπα που είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου
της ΑΕΠΕΥ, καθώς και τα πρόσωπα που πραγµατικά
διευθύνουν τις δραστηριότητες της ΑΕΠΕΥ πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 3606/2007 και της υπ’
αριθµ. 4/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,
(η) πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 29 του ν. 3606/2007 και στην υπ’ αριθµ.
5/452/1.11.2007
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τον ορι−
σµό συνδεδεµένων αντιπροσώπων.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να ζητήσει, κατά
περίπτωση, επιπρόσθετα στοιχεία.
4. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παραγρά−
φου 2, η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί αµελλητί στην Επιτροπή Κε−
φαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.

Άρθρο 3
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ
Για την τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ υποβάλ−
λεται αίτηση, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα, η οποία
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως
προς τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες και πα−
ρεπόµενες υπηρεσίες για τις οποίες η ΑΕΠΕΥ αιτείται την
τροποποίηση της άδειας της.
Άρθρο 4
Ίδρυση υποκαταστήµατος ΑΕΠΕΥ
1. ΑΕΠΕΥ, η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστηµα
εντός Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόθεσή της στην Επιτρο−
πή Κεφαλαιαγοράς. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από τα
σχετικά στοιχεία του Παραρτήµατος.
2. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της προηγού−
µενης παραγράφου, η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί αµελλητί στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.
Άρθρο 5
Υποκατάστηµα ΕΠΕΥ τρίτου κράτους
1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρµόζονται και για
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήµατος ΕΠΕΥ,
τρίτου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους.
2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
του παρόντος άρθρου είναι η ύπαρξη διµερούς Πρωτοκόλ−
λου Συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και της αρµόδιας εποπτικής αρχής του τρίτου κράτους που
χορήγησε την άδεια λειτουργίας στην ΕΠΕΥ.
Άρθρο 6
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:
(α) η υπ’ αριθµ. 6161 της συν. 86/15.10.1996 απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Προϋποθέσεις Παροχής Άδει−
ας Λειτουργίας Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης
Χαρτοφυλακίου και ∆ιαµεσολάβησης στην Αγοραπωλησία
Αξιών» (ΦΕΚ Β΄/1008) και
(β) η υπ’ αριθµ. 9/370/26.1.2006 απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη λήψη και
διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εµπορευµάτων» (ΦΕΚ
Β΄/184/13.2.2006).
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το επισυναπτόµενο Παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας απόφασης.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Άρθρο 2
Πιστοποίηση
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της υπ’ αριθµ.
1/38719.6.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(ΦΕΚ Β΄/836/2006), η ΑΕΠΕΥ διαθέτει διαδικασίες ώστε, καθ’
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, οι ακόλουθες επενδυτικές
υπηρεσίες ή δραστηριότητες και παρεπόµενες υπηρεσίες να

4. Βεβαιώνει:
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(α) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αί−
τηση είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραληφθεί στοιχεία
που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της
αίτησης,
(β) ότι η χρηµατοικονοµική διάθρωση της Εταιρείας,
όπως εµφανίζεται στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, δεν έχει αλλάξει µέχρι την ηµεροµηνία υπο−
βολής της αίτησης ή παρουσιάζει τις αποκλίσεις που
επισυνάπτονται στην παρούσα.
5. Αναλαµβάνει να ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε
στοιχεία της αίτησης ή στα λοιπά στοιχεία που συνυ−
ποβάλλονται µε την αίτηση κατά το χρονικό διάστηµα
αξιολόγησης της αίτησης.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος πιστοποιώ ότι η αίτηση έχει
εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας.
Αθήνα, ............................................. 200
(Ονοµ/νυµο υπογράφοντος)
(Υπογραφή)
Σηµειώσεις
1. Η υποψήφια Εταιρεία υποβάλει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, παρέχοντας τα απαιτού−
µενα στοιχεία ανά κατηγορία και σε ξεχωριστό υποφά−
κελο. Τα στοιχεία αναφορικά µε τους κυρίους µετόχους,
µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικά Στελέχη
(συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, βιογραφικό σηµείωµα
κ.λ.π.) υποβάλλονται σε ξεχωριστούς υποφακέλους ανά
άτοµο.
2. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο (εξου−
σιοδοτήσεις για την αναζήτηση πιστοποιητικώ περί µη
πτώχευσης κ.λ.π.) ή σε επικυρωµένο αντίγραφο (όπως
Καταστατικό κ.λ.π.).
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θρου αυτού κανονιστικών αποφάσεων.
4.2. Γνωστοποίηση των στοιχείων των προσώπων που
διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας ανά
επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα και παρεπόµενη
υπηρεσία, όπου απαιτείται. Για την επενδυτική δραστη−
ριότητα της διαπραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό το
απαιτούµενο πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας
είναι α1 ή α2, αναλόγως των χρηµατοπιστωτικών µέσων.
4.3. Περιγραφή των συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογι−
στών, καθώς και των εφεδρικών (back – up) συστηµάτων,
για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εται−
ρείας, τη λογιστική επεξεργασία τους και την αποκατά−
σταση της οµαλής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του
κεντρικού συστήµατος.
4.4. Περιγραφή των µηχανισµών και των διαδικασιών
της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, των διαδικα−
σιών της λειτουργίας κανονιστικής συµµόρφωσης, των
διαδικασιών της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων,
των διαδικασιών για τις προσωπικές συναλλαγές καλυ−
πτόµενων προσώπων, των όρων εξωτερικής ανάθεσης
επιχειρησιακών λειτουργιών ή επενδυτικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων, τις διαδικασίες για τη φύλαξη χρηµατο−
πιστωτικών µέσων και κεφαλαίων πελατών, την πολιτική
σχετικά µε τις συγκρούσεις συµφερόντων, τις διαδικασίες
για την τήρηση αρχείων και των διαδικασιών για την αντι−
µετώπιση καταγγελιών πελατών σε βάρος της Εταιρείας,
που αναφέρονται στην άσκηση της επιχειρηµατικής της
δραστηριότητας.
4.5. Περιγραφή των διαδικασιών πληροφόρησης πελα−
τών, των διαδικασιών κατηγοριοποίησης και αξιολόγησης
κατά περίπτωση καταλληλότητας και συµβατότητας πε−
λατών, των διαδικασιών ενηµέρωσης πελατών και των
διαδικασιών βέλτιστης εκτέλεσης πελατών.
4.6. Περιγραφή του συστήµατος καταγραφής και αρ−
χειοθέτησης των εντολών σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
ν. 3340/2005.
4.7. Αναφορά των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών
ή δραστηριοτήτων και παρεπόµενων υπηρεσιών και των
πιστοποιηµένων στελεχών τυχόν υποκαταστηµάτων της
Εταιρείας, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών τους.
5. Γενικές πληροφορίες για την υποψήφια Εταιρεία (µόνο
για υφιστάµενη εταιρεία)
5.1. Αντίγραφο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η άδεια
σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
5.2. Προηγούµενη επωνυµία και κύριες δραστηριότητες
µέχρι σήµερα.
5.3. Αναφορά εάν η Εταιρεία παρείχε κατά την τελευ−
ταία πενταετία επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες,
ή παρεπόµενες υπηρεσίες.
5.4. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε κατά την τελευταία
πενταετία άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυµάτων ή ασφαλιστι−
κών οργανισµών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5.5. Αναφορά εάν η Εταιρεία είχε επιχειρηµατικές δρα−
στηριότητες στο εξωτερικό, αναφέροντας τις χώρες, τις
δραστηριότητες καθώς και τα τυχόν υποκαταστήµατα,
θυγατρικές εταιρείες ή γραφεία αντιπροσωπείας, µέσω
των οποίων διεξήγαγε τις δραστηριότητες της.
5.6. Αναφορά εάν υπήρξε στην τελευταία δεκαετία περί−
πτωση αίτησης πτώχευσης ή υποχρεωτικής εκκαθάρισης
ή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
5.7. Αναφορά εάν η Εταιρεία αντιµετώπισε στην τελευ−
ταία δεκαετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
− Μη εξόφληση ληξιπρόθεσµου χρέους.
− Αναγκαστικό συµβιβασµό µε πιστώσεις.
− Υπαγωγή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχειρίσεως.
− ∆ιαµαρτύρηση συναλλαγµατικών αποδοχής της Εται−
ρείας ή γραµµατίων εκδόσεως της Εταιρείας.
− Έκδοση ακάλυπτων επιταγών της Εταιρείας.
5.8. Αναφορά εάν επιβλήθηκε κατά την τελευταία δεκα−
ετία άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ή διοικητική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΠΕΥ
1. Νοµική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας
1.1. Σχέδιο Καταστατικού της Εταιρείας.
1.2. ∆ιεύθυνση τυχόν υποκαταστηµάτων της Εταιρείας.
1.3. Στοιχεία συνδεδεµένων αντιπροσώπων της Εταιρείας
(εάν υπάρχουν).
2. Οργανόγραµµα της υποψήφιας Εταιρείας
2.1. Αναλυτικό οργανόγραµµα της διοικητικής διάρθρω−
σης και λειτουργίας (καθήκοντα και αρµοδιότητες).
2.2. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ανήκει σε Όµιλο,
υποβάλλετε ξεχωριστό οργανόγραµµα που καλύπτει το
σύνολο των εταιρειών του Οµίλου στις οποίες συµµετέ−
χει η Εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής πάνω από 10%.
Επιπροσθέτως αναφέρετε τις κύριες δραστηριότητες των
εταιρειών αυτών.
3. Κύριοι µέτοχοι της υποψήφιας Εταιρείας
3.1. Οι µέτοχοι µε ειδική συµµετοχή (που κατέχουν ποσο−
στό άνω του 10% του µετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας
αναφέρουν τις τυχόν συµµετοχές τους σε άλλες εται−
ρείες, στις οποίες κατέχουν άνω του 10% του µετοχικού
τους κεφαλαίου.
3.2. Αν µέτοχος µε ειδική συµµετοχή της Εταιρείας είναι
νοµικό πρόσωπο, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
− Επωνυµία και νοµική µορφή.
− Έδρα του νοµικού προσώπου.
− Κύριες δραστηριότητες.
− Ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου, που άµεσα ή έµµεσα
µπορεί να ασκήσει στις Γενικές Συνελεύσεις της Εται−
ρείας.
− Ονοµατεπώνυµο και επαγγελµατική ιδιότητα των µε−
λών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και των µετόχων
µε ειδική συµµετοχή (άνω του 10%) του νοµικού προσώ−
που.
3.3. Αν µέτοχος µε ειδική συµµετοχή της Εταιρείας είναι
φυσικό πρόσωπο, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφο−
ρίες:
−
−
−
−

Ονοµατεπώνυµο.
∆ιεύθυνση κατοικίας.
Επαγγελµατική ιδιότητα.
Ποσοστό συµµετοχής.

3.4. Προκειµένου περί υφιστάµενης εταιρείας αναφέρετε
άλλα νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση ελέγχου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 23 του άρθρου 2 του ν.
3606/2007, µε την Εταιρεία.
3.5. Αν οι µέτοχοι µε ειδική συµµετοχή είναι περισσότε−
ρα του ενός φυσικά πρόσωπα, οι παραπάνω πληροφορίες
θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά.
4. ∆ιαδικασία εξασφάλισης της συµµόρφωσης της Εται−
ρείας µε τις οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία
ΑΕΠΕΥ και τους κανόνες συµπεριφοράς ΕΠΕΥ
4.1. Κανόνες λειτουργίας ανά επενδυτική υπηρεσία ή
δραστηριότητα και ανά παρεπόµενη υπηρεσία.
4.1.1. Ειδικά για την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρι−
σης χαρτοφυλακίων πελατών η Εταιρεία υποβάλλει τον
κανονισµό λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής, τα
στοιχεία των προσώπων που την συγκροτούν καθώς και
τις διαδικασίες καθορισµού της ανάληψης της ευθύνης για
την παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης.
4.1.2. Ειδικά για την επενδυτική δραστηριότητα της δι−
απραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό η Εταιρεία υποβάλ−
λει ξεχωριστούς κανόνες λειτουργίας ανάλογα µε τον
τόπο διενέργειας των συναλλαγών: εντός οργανωµένης
αγοράς, δηλαδή ως ειδικός διαπραγµατευτής, ή εκτός
οργανωµένης αγοράς.
4.1.3. Ειδικά για τη λειτουργία ΠΜ∆ η Εταιρεία υποβάλλει
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται δυνάµει του άρθρου
15 του ν. 3606/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρ−
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κύρωση στην Εταιρεία ή σε µετόχους ή στελέχη αυτής,
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5.9. Αναφορά καταδικαστικής απόφασης σε αστική ή
ποινική δίκη σε βάρος της Εταιρείας ή των νοµίµων εκ−
προσώπων της, για απάτη ή άλλη µη νόµιµη πράξη στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νο−
µοθεσία.
5.10. Βεβαίωση δικηγόρου, η οποία θα αναφέρει τυχόν
εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας.
6. Χρηµατοοικονοµική κατάσταση της υποψήφιας Εται−
ρείας
6.1. Ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεί−
ας για το τελευταίο έτος, αν πρόκειται για υφιστάµενη
εταιρεία.
6.2. Βεβαίωση δέσµευσης σε τράπεζα του ποσού του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειµένου για νέα
εταιρεία (προσκοµίζεται µε τη λήψη της Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
6.3. Μετοχική σύνθεση, όνοµα µετόχων, αριθµό µετοχών
που κατέχει κάθε µέτοχος και ποσοστό επί του συνολικού
µετοχικού κεφαλαίου ανά κατηγορία µετοχών.
6.4. Προϋπολογισµός εξόδων για τα δύο (2) πρώτα έτη
λειτουργίας της Εταιρείας.
6.5. Προϋπολογισµός εσόδων ανά επενδυτική υπηρεσία
ή δραστηριότητα για τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας
της Εταιρείας.
7. Πληροφορίες για µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Μετόχους, ∆ιευθυντικά Στελέχη
7.1. Για κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και για
κάθε πρόσωπο που διευθύνει πραγµατικά τις δραστηρι−
ότητες της Εταιρείας, τα δικαιολογητικά που περιλαµβά−
νονται στο παράρτηµα της απόφασης 4/452/1.11.2007 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, για κάθε πρόσωπο
που διευθύνει πραγµατικά τις δραστηριότητες της Εται−
ρείας πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας.
7.2. Για κάθε µέτοχο µε ειδική συµµετοχή τα δικαιολογη−
τικά που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της απόφασης
3/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7.3. Για κάθε µέτοχο χωρίς ειδική συµµετοχή που είναι

φυσικό πρόσωπο, τον εσωτερικό ελεγκτή, τον υπεύθυνο
κανονιστικής συµµόρφωσης, τον υπεύθυνο διαχείρισης
κινδύνων και τον υπεύθυνο νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες βιογραφικό σηµείωµα.
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα απο−
φασίζεται η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της
Εταιρείας και θα περιέχει τις σχετικές τροποποιήσεις
των άρθρων του Καταστατικού.
2. Κανόνες λειτουργίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες
ή δραστηριότητες και παρεπόµενες υπηρεσίες για τις
οποίες η Εταιρεία αιτείται την τροποποίηση της άδειας
λειτουργίας της.
2.1. Ειδικά για την επενδυτική υπηρεσία της διαχεί−
ρισης χαρτοφυλακίων ισχύουν τα όσα αναφέρονται
υπό Α.4.1.1.
2.2. Ειδικά την επενδυτική δραστηριότητα της δια−
πραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό ισχύουν τα όσα
αναφέρονται υπό Α.4.1.2.
2.3. Ειδικά για τη λειτουργία ΠΜ∆ ισχύουν τα όσα
αναφέρονται υπό Α.4.1.3.
3. Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρεί−
ας, µε το οποίο εγκρίνεται ο επικαιροποιηµένος κανο−
νισµός λειτουργίας και οι διαδικασίες της Εταιρείας,
σύµφωνα µε τον ν. 3606/2007.
4. Γνωστοποίηση των στοιχείων των προσώπων που
διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας
ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα και παρε−
πόµενη υπηρεσία, όπου απαιτείται.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
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