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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 

Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερ. 18 Μαρτίου 2020, 

ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» και 

εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να το καταθέσει στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο. 

 

2. Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το άρθρο 64.5 

της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων 

επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Y 2009/65/ΕΚ, 

2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ. 

 

3. Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των 

βημάτων τιμής σε μετοχές, αποθετήρια έγγραφα, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 

κεφάλαια, πιστοποιητικά και λοιπά παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν εμποδίζει 

τις ρυθμιζόμενες αγορές να ταυτίζουν εντολές μεγάλου μεγέθους στο ενδιάμεσο των 

τρεχουσών τιμών αγοράς και πώλησης. 

 

4. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 

στις 5.12.2019 και σύμφωνα με το άρθρο 67 της Οδηγίας τα κράτη μέλη πρέπει να 

εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 64.5 από τις 

26.3.2020. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η Δημοκρατία ενδεχομένως να εκτεθεί σε 

σοβαρές νομικές επιπτώσεις αφού σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

καταχωρήσει προσφυγή στο ΔΕΕ, τότε η καταδίκη της Δημοκρατίας θεωρείται 

δεδομένη, όπως επίσης και η επιβολή μεγάλων χρηματικών ποινών και προστίμων. 

 

5. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους φορείς, καθότι η προτεινόμενη τροποποίηση  είναι εναρμονιστική. Tο 

προτεινόμενο νομοσχέδιο μεταφέρει την ενωσιακή διάταξη χωρίς παρεκκλίσεις, την 

οποία η Δημοκρατία έχει αυξημένης ισχύς υποχρέωση να υιοθετήσει και δεν 

παρείχετο η δυνατότητα εξάσκησης οποιασδήποτε διακριτικής ευχέρειας. 

 

6. Η σχετική Αιτιολογική Έκθεση έχει υπογραφεί από το Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας χωρίς τη διεξαγωγή της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας λόγω του 

περιορισμένου χρόνου για εναρμόνιση που παρέχεται από την Οδηγία, όπως 

φαίνεται στην παράγραφο 4. 
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7.  Το σχετικό νομοσχέδιο, μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση, τον Πίνακα 

Αντιστοιχίας, την Εισηγητική Έκθεση καθώς και συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο 

Ανάλυσης Αντικτύπου, επισυνάπτεται και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

με σκοπό την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.   

 

                                               --------------------- 

 
 

                                                                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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