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Άρθρο 1 - ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ και ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ 
 
1. Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίηεται θ Ανϊνυμθ Εταιρία Διαχειρίςεωσ με τθν επωνυμία 

«ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», (καλοφμενθ εφεξισ «Α.Ε.Δ.Α.Κ.»), που ζχει τθν καταςτατικι τθσ ζδρα 
ςτθν Ακινα και ςυνεςτικθ νόμιμα τθν 1/6/2001 κατόπιν τθσ υπ’ αρικμ. 
49112/06/Β/01/11 αποφάςεωσ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, δθμοςιευκείςθσ ςτο υπϋ 
αρικμ. 3335/5-6-2001 ΦΕΚ. Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανζρχεται ςιμερα ςε 
Ευρϊ Δφο Εκατομμφρια Σριακόςιεσ Είκοςι Ζξι Χιλιάδεσ Πενιντα Εννζα Λεπτά. 
(€2.326.059,00). 
 

2. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ζχει ςκοπό τθ διαχείριςθ Αμοιβαίων Κεφαλαίων, διαχειρίηεται το Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ 
διαχείριςθσ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ζχει πάρει άδεια από τθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ και παρζχει επιπρόςκετα τισ υπθρεςίεσ, που προβλζπονται από τισ 
περιπτϊςεισ του Ν.3283/2004 του άρκρου 4 τθσ παρα. 2 (α) και 2 (βα), δθλαδι τθν 
διαχείριςθ χαρτοφυλακίων επενδφςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που ανικουν 
ςε ςυνταξιοδοτικά ταμεία, βάςει εντολϊν που παρζχονται από τουσ πελάτεσ ςε 
διακριτικι βάςθ και για κάκε πελάτθ χωριςτά, εφόςον τα χαρτοφυλάκια 
περιλαμβάνουν ζνα ι περιςςότερα από τα χρθματοπιςτωτικά μζςα που απαρικμοφνται 
ςτον Ν. 3606/2007 του άρκρου 5 όπωσ ιςχφει και επενδυτικζσ ςυμβουλζσ για ζνα ι 
περιςςότερα χρθματοπιςτωτικά μζςα που αναφζρονται ςτον Ν.3606/2007, του άρκρου  
5, όπωσ ιςχφει. 

 
3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να διακζτει τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που 

διαχειρίηεται και μζςω αντιπροςϊπων τθσ. Ωσ αντιπρόςωποι δφνανται να ενεργοφν 
μόνο πιςτωτικά ιδρφματα, αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, ανϊνυμεσ εταιρίεσ διαχείριςθσ 
αμοιβαίων κεφαλαίων και ανϊνυμεσ εταιρίεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν ι 
οποιαδιποτε άλλο είδοσ επιχείρθςθσ που εκάςτοτε ορίηει ο Νόμοσ. 

 
4. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 46 του Ν.3283/2004, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευκφνεται ζναντι των 

μεριδιοφχων για κάκε αμζλεια ςχετικά με τθ διαχείριςθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
 
5. Θεματοφφλακασ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι θ Σράπεηα με τθν επωνυμία «Attica 

Bank Ανϊνυμθ Σραπεηικι Εταιρεία» (καλοφμενθ εφεξισ «Θεματοφφλακασ»), που ζχει 
τθν καταςτατικι τθσ ζδρα ςτθν Ελλάδα και λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 8 του Ν.3283/2004 όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει. 

 
6. Ο Θεματοφφλακασ ευκφνεται απζναντι ςτθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τουσ μεριδιοφχουσ για κάκε 

αμζλεια ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  
 
7. O Θεματοφφλακασ δφναται να ανακζτει, με προθγοφμενθ ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ., τθ φφλαξθ του ςυνόλου ι 
μζρουσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ςε τρίτα πρόςωπα, 
εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτον κανονιςμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωσ 
τρίτα πρόςωπα νοοφνται πιςτωτικά ιδρφματα και άλλοι οργανιςμοί που παρζχουν 
υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ και υπόκεινται ςε κανόνεσ εποπτείασ τουλάχιςτον 
ιςοδφναμουσ με τουσ ιςχφοντεσ ςτθν Ελλάδα. Ο Θεματοφφλακασ φζρει ευκφνθ εισ 
ολόκλθρον ςχετικά με τθν ανωτζρω ανάκεςθ ζναντι των μεριδιοφχων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου και τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
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8. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφφλακασ οφείλουν να ενεργοφν κατά τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ, κατά τρόπο ανεξάρτθτο μεταξφ τουσ και αποκλειςτικά προσ το 
ςυμφζρον των μεριδιοφχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  

 
9. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ι ο Θεματοφφλακασ δεν μποροφν να δανείηονται όταν ενεργοφν για 

λογαριαςμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί πάντωσ να δανείηεται ςε 
ξζνο νόμιςμα με δάνειο αντιςτιριξθσ (back to back) ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 
10. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ι ο Θεματοφφλακασ, όταν ενεργοφν για λογαριαςμό του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου, δεν επιτρζπεται να χορθγοφν πιςτϊςεισ ι να εγγυϊνται υπζρ τρίτου, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ των άρκρων 21 ζωσ και 25 του Ν.3283/2004. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
1. Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ”ΑΣΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  MIKTO EΩΣΕΡΙΚΟΤ” 

(καλοφμενο εφεξισ “Αμοιβαίο Κεφάλαιο” ι “Α/Κ”),  ςυγκροτικθκε από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ 
τθν 14/8/1996 (ΦΕΚ 875/Β/17.09.1996) και διζπεται από τισ διατάξεισ του N.3283/2004, 
όπωσ αυτόσ ιςχφει και τον παρόντα Κανονιςμό. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
Κεφαλαιαγοράσ μετονομάςτθκε ςε ”ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF 
FUNDS ΜΙΚΣΟ”. 
 

2. Σο αρχικό ενεργθτικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ιταν ζνα εκατομμφριο εκατόν 
εβδομιντα τρεισ χιλιάδεσ οκτακόςια ογδόντα ζνα ευρϊ και δεκατζςςερα λεπτά  (€ 
1.173.881,14), που διαιρζκθκε ςε 400.000 μερίδια ονομαςτικισ αξίασ δφο ευρϊ και 
ενενιντα τριϊν λεπτϊν (€ 2,93) το κακζνα. 
 

3. Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουςίασ που αποτελείται από κινθτζσ αξίεσ, 
μζςα χρθματαγοράσ και μετρθτά, τθσ οποίασ τα επιμζρουσ ςτοιχεία ανικουν εξ 
αδιαιρζτου ςε περιςςότερουσ του ενόσ μεριδιοφχουσ. Σα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου φυλάςςονται από Θεματοφφλακα.   
 

4. Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αορίςτου διαρκείασ. Δεν αποτελεί νομικό πρόςωπο και οι 
μεριδιοφχοι εκπροςωποφνται δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ, ωσ προσ τισ ζννομεσ ςχζςεισ 
που πθγάηουν από τθ διαχείριςι του και ωσ προσ τα δικαιϊματά τουσ επί του 
ενεργθτικοφ του, από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ.. 

 
5. Οι μεριδιοφχοι δεν ευκφνονται για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ ι του 

Θεματοφφλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 
 
6. Η διαχειριςτικι χριςθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ζχει τθ διάρκεια του θμερολογιακοφ 

ζτουσ, αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει τθν 31θ  Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. 
 
7. Η διανομι των κερδϊν κα γίνεται εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ λιξθ τθσ διαχειριςτικισ 

χριςθσ και κα αναγγζλλεται με δθμοςίευςθ ςτον θμεριςιο τφπο. Δικαίωμα ειςπράξεωσ 
κερδϊν ζχουν όςοι είναι κάτοχοι μεριδίων τθν τελευταία θμζρα τθσ διαχειριςτικισ 
χριςθσ εντόσ τθσ οποίασ προζκυψαν τα κζρδθ. 

 
8. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ςυντάςςει τθν εξαμθνιαία και ετιςια ζκκεςθ του Α/Κ για κάκε 

διαχειριςτικι χριςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν.3283/04. 
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9. Η φορολογία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
Φορολογικι Νομοκεςία. φμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το φορολογικό κακεςτϊσ 
που διζπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ρυκμίηεται από το άρκρο 33 του Ν.3283/2004 όπωσ 
εκάςτοτε κα ιςχφει. φμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ: 

 
α. Η διάκεςθ και θ εξαγορά μεριδίων απαλλάςςονται από κάκε φόρο, τζλοσ, τζλοσ 
χαρτοςιμου, ειςφορά, δικαίωμα ι οποιαδιποτε άλλθ επιβάρυνςθ υπζρ του Δθμοςίου, 
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και γενικϊσ τρίτων. 
 

       β. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. προβαίνει ςε καταβολι φόρου, του οποίου ο ςυντελεςτισ ορίηεται ςε 
10% επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επιτοκίου παρζμβαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 
Σράπεηασ προςαυξανόμενου κατά πζντε δζκατα τθσ μονάδασ (0,5). Ο φόροσ 
υπολογίηεται επί του εξαμθνιαίου μζςου όρου του κακαροφ ενεργθτικοφ του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Με τθν καταβολι του φόρου αυτοφ εξαντλείται θ φορολογικι 
υποχρζωςθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιοφχων. 

 
γ. Η πρόςκετθ αξία που προκφπτει επ’ ωφελεία των μεριδιοφχων από τθν εξαγορά 
μεριδίων ςε τιμι ανϊτερθ τθσ τιμισ κτιςθσ, απαλλάςςεται από κάκε φόρο, τζλοσ 
χαρτοςιμου, ειςφορά, δικαίωμα ι οποιαδιποτε άλλθ επιβάρυνςθ υπζρ του Δθμοςίου, 
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και γενικϊσ τρίτων. 

   
10. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. παραδίδει δωρεάν ςε αυτοφσ που επικυμοφν να καταςτοφν μεριδιοφχοι, 

ενθμερωτικό δελτίο για το Α/Κ, που περιζχει τον Κανονιςμό του Α/Κ και τα λοιπά 
ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο νόμο. Από τθν αγορά του μεριδίου του Α/Κ τεκμαίρεται 
θ αποδοχι από το μεριδιοφχο του Κανονιςμοφ του Α/Κ. 

 
11. Ο Κανονιςμόσ του Α/Κ τροποποιείται από κοινοφ από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τον 

Θεματοφφλακα, μετά από άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 
 
12. Οι τροποποιιςεισ του Κανονιςμοφ γνωςτοποιοφνται αμζςωσ ςτουσ μεριδιοφχουσ, τουσ 

οποίουσ και δεςμεφουν. Οι μεριδιοφχοι ζχουν το δικαίωμα, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ 
γνωςτοποίθςθ ς’ αυτοφσ τθσ τροποποίθςθσ του Κανονιςμοφ, να ηθτιςουν τθν εξαγορά 
του μεριδίου τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ όπωσ ίςχυαν προτοφ 
τροποποιθκεί. Εφόςον με νομοκετικι διάταξθ ι με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
Κεφαλαιαγοράσ οριςκεί ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ γνωςτοποίθςθσ των τροποποιιςεων του 
Κανονιςμοφ ςτουσ μεριδιοφχουσ (όπωσ π.χ. δια του τφπου) ο τρόποσ αυτόσ κα ιςχφςει 
αυτομάτωσ για τισ γνωςτοποιιςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. 

 
13. Μεριδιοφχοι, που εκπροςωποφν τουλάχιςτον το 1/10 των μεριδίων του Α/Κ, ζχουν 

δικαίωμα να ηθτιςουν από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. τθ ςφγκλθςθ ςυνελεφςεωσ των μεριδιοφχων. 
Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεοφται να ςυγκαλζςει τθ ςυνζλευςθ το αργότερο εντόσ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ αιτιςεωσ. Η αίτθςθ περιζχει το αντικείμενο τθσ θμερθςίασ 
διάταξθσ, που αναφζρεται ςτθν παροχι πλθροφοριϊν για οποιοδιποτε κζμα 
ςυνδζεται, αμζςωσ ι εμμζςωσ, με τθ διαχείριςθ του Α/Κ. 

 
14. ε περίπτωςθ λφςθσ του Α/Κ, θ διανομι του ενεργθτικοφ του διενεργείται από τθν 

Α.Ε.Δ.Α.Κ., υπό τον ζλεγχο του Θεματοφφλακα. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ 
διανομισ ςυντάςςεται ειδικι ζκκεςθ, θ οποία υπογράφεται και από ορκωτό ελεγκτι. Η 
ζκκεςθ κοινοποιείται αμελλθτί ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και τίκεται ςτθ διάκεςθ 
των μεριδιοφχων, ςτα ςθμεία όπου διετίκεντο τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
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15. Αν θ αξία του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ, ςε ςχζςθ με τθν αξία αναφοράσ, όπωσ 
αυτι προςδιορίηεται ςτο άρκρο 19 παρ. 3 του Ν.3283/2004, μειωκεί κατά ζξι δζκατα 
(6/10), θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ μπορεί να ςυγκαλζςει ςυνζλευςθ των μεριδιοφχων 
με ςκοπό τθ λφςθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για τθ λφςθ του αμοιβαίου κεφαλαίου 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 798 ζωσ και 804 του Αςτικοφ Κϊδικα. 
τθν περίπτωςθ που θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ αποφαςίςει τθ ςφγκλθςθ τθσ 
ςυνζλευςθσ των μεριδιοφχων ςφμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, αναςτζλλεται θ 
εξαγορά μεριδίων του Α/Κ μζχρι το πζρασ τθσ διαδικαςίασ διανομισ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3- ΚΟΠΟ–ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ–ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ – ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ – ΚΙΝΔΤΝΟΙ 
 
1. Κφριοσ ςκοπόσ τθσ επενδυτικισ πολιτικισ του Α/Κ είναι να προςφζρει ςτο μεριδιοφχο 

ικανοποιθτικι απόδοςθ, μζςω τθσ υπεραξίασ των επενδφςεων που πραγματοποιεί και 
των προςόδων που ειςπράττει. Επενδυτικό ςκοπό του Α/Κ αποτελεί θ επίτευξθ των 
υψθλότερων δυνατϊν αποδόςεων με ανάλθψθ του χαμθλοφ, κατά το δυνατόν, 
επενδυτικοφ κινδφνου, μζςω τθσ κατανομισ του ςε ζνα ευρφ φάςμα επενδφςεων ςε 
άλλα αμοιβαία κεφάλαια ι οργανιςμοφσ ςυλλογικϊν επενδφςεων τθσ παγκόςμιασ 
αγοράσ , όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 21 του Ν.3283/2004. 

 
2. Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδφει ςε ζνα ιςορροπθμζνο χαρτοφυλάκιο ευρείασ 

διαςποράσ ςε Οργανιςμοφσ υλλογικϊν Επενδφςεων ςε Κινθτζσ Αξίεσ (Ο..Ε.Κ.Α.) τθσ 
Ευρωηϊνθσ ι και ςε άλλουσ οργανιςμοφσ ςυλλογικϊν επενδφςεων οι οποίοι επενδφουν 
κυρίωσ ςε μετοχζσ, ομόλογα, εμπορεφματα και μζςα χρθματαγοράσ ςτθν Ευρϊπθ, 
Η.Π.Α, Αςία, αναδυόμενεσ αγορζσ. 
 

3. Απευκφνεται ςε επενδυτζσ με μεςομακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα και ςχετικι ανοχι 
ςτον κίνδυνο, που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε ζνα ευζλικτο και μεγάλθσ διαςποράσ 
χαρτοφυλάκιο, προςδοκϊντασ ικανοποιθτικζσ αποδόςεισ, αναλαμβάνοντασ υψθλό 
κίνδυνο απϊλειασ κεφαλαίου. 
 

4. Ο δείκτθσ αναφοράσ του Α/Κ κακϊσ και ο βακμόσ των επενδυτικϊν κινδφνων του 
χαρτοφυλακίου του είναι οι εκάςτοτε οριηόμενοι ςτο Απλοποιθμζνο Ενθμερωτικό 
Δελτίο. 
 

5. το πλαίςιο του ςκοποφ του θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρθςιμοποιεί διαδικαςίεσ διαχειρίςεωσ 
κινδφνων που τθσ επιτρζπουν να ελζγχει και να υπολογίηει, ανά πάςα ςτιγμι, τουσ 
κινδφνουσ του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και τθν επίδραςι τουσ ςτθ ςυνολικι επενδυτικι 
του πολιτικι.  
 

6. Η επενδυτικι πολιτικι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αςκείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ του Δ.. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και του Ν.3283/2004 όπωσ 
εκάςτοτε κα ιςχφουν. 
 

7. Σο Α/Κ επιτρζπεται να επενδφει, ςτο πλαίςιο τθσ επενδυτικισ πολιτικισ του, ςφμφωνα 
με τον Κανονιςμό του και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου, ςε παράγωγα 
χρθματοοικονομικά μζςα, εφόςον θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο των υποκείμενων ςτοιχείων του 
κακαροφ ενεργθτικοφ του δεν υπερβαίνει, ακροιςτικά, τα επενδυτικά όρια που 
αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν.3283/2004. Η Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ δφναται να επιτρζπει, όταν το Α/Κ επενδφει ςε παράγωγα 
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χρθματοοικονομικά μζςα με υποκείμενθ αξία δείκτθ, οι επενδφςεισ αυτζσ να μθν 
ςυνδυάηονται με τα εν λόγω επενδυτικά όρια. 
 

8. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αςκεί ενεργθτικι διαχείριςθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο τρόποσ επιλογισ 
ιδίωσ των ΟΕΚΑ είναι αποτζλεςμα ανάλυςθσ μακροοικονομικϊν μεγεκϊν τθσ 
Ελλθνικισ και διεκνοφσ οικονομίασ και των επιμζρουσ οικονομικϊν κλάδων, 
κεμελιϊδουσ ανάλυςθσ των οικονομικϊν μεγεκϊν και αποδόςεων διαφόρων 
Ο..Ε.Κ.Α., τεχνικισ ανάλυςθσ, ςτατιςτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ τθσ διακφμανςθσ 
των τιμϊν των Ο..Ε.Κ.Α. και τθσ εφαρμογισ διαχειριςτικϊν μοντζλων αριςτοποίθςθσ 
ςχζςθσ κινδφνου-απόδοςθσ, που ζχει αναπτφξει θ εταιρεία ςφμφωνα με τθ ςφγχρονθ 
κεωρία διαχείριςθσ χαρτοφυλακίων.  

 
9. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταρτίηει πίνακα επενδφςεων με τθν ποςοςτιαία ανά θμερολογιακό 

τρίμθνο θμεριςια διάρκρωςθ του κακαροφ ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο 
εν λόγω πίνακασ τίκεται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ ςτα γραφεία τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. , κακϊσ και 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντόσ δζκα θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιξθ κάκε 
θμερολογιακοφ τριμινου. 
 

10. Ο κίνδυνοσ τθσ επζνδυςθσ είναι υψθλόσ και εξαρτάται από τισ διακυμάνςεισ τθσ 
χρθματιςτθριακισ αγοράσ, κακϊσ το 65% τουλάχιςτον του κακαροφ ενεργθτικοφ του 
Α/Κ τοποκετείται ςε Μερίδια ι ςε μετοχζσ Ο..Ε.Κ.Α..  
 

11. υμβάςεισ που ςυνάπτονται κατά παράβαςθ των διατάξεων των άρκρων 21 ζωσ και 26 
του N.3283/2004 όπωσ αυτζσ παρατίκενται ςτο παρόν άρκρο είναι ζγκυρεσ. 

 
12. Εάν το Α/Κ υπερβεί τα ανωτζρω επενδυτικά όρια με βάςθ τισ παραγράφουσ 2 και 3 του 

άρκρου 27 του Ν.3283/2004 ι για λόγουσ ανεξάρτθτουσ από τθ κζλθςι του, 
υποχρεοφται να εκποιιςει ότι απζκτθςε κακ' υπζρβαςθ των ορίων με γνϊμονα το 
ςυμφζρον των μεριδιοφχων. To Α/Κ υποχρεοφται να εκποιιςει ότι απζκτθςε κακ' 
υπζρβαςθ των ορίων, που τίκενται ανωτζρω, για λόγουσ ανεξάρτθτουσ από τθ κζλθςι 
του εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν απόκτθςι του. 

 
13. Σο νόμιςμα με το οποίο διενεργοφνται οι επενδφςεισ του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 

κυρίωσ το Ευρϊ και το Δολάριο Η.Π.Α.. Δεν υπάρχει εγγφθςθ ότι το Α/Κ κα επιτφχει να 
δθμιουργιςει τα επικυμθτά αποτελζςματα, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον ςκοπό του, 
οφτε υπάρχει εξαςφάλιςθ επί του ενεργθτικοφ του. Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι 
υφίςταται ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ κακϊσ οι επενδφςεισ δεν διενεργοφνται μόνο ςε 
Ευρϊ. 
 

Άρθρο 4 – ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδφει πρωτίςτωσ  
τουλάχιςτον το δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε μερίδια ι 
μετοχζσ ομολογιακϊν Ο..Ε.Κ.Α. και τουλάχιςτον το δζκα τοισ εκατό (10%) ςε μερίδια ι 
μετοχζσ μετοχικϊν Ο..Ε.Κ.Α., εκτόσ εάν οριςτεί διαφορετικά από τθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ. Σο μζγιςτο ποςοςτό επενδφςεωσ ςε ομολογιακοφσ ι ςε μετοχικοφσ 
Ο..Ε.Κ.Α. δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το εξιντα πζντε τοισ εκατό (65%) του κακαροφ 
ενεργθτικοφ του, ι όςο εκάςτοτε ορίηεται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.  
Δευτερευόντωσ το Α/Κ δφναται να επενδφει ςε μερίδια ι μετοχζσ άλλων οργανιςμϊν 
ςυλλογικϊν επενδφςεων του εδαφίου ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 21 του Ν.3283/2004 
κακϊσ και ςε τραπεηικζσ κατακζςεισ και μζςα τθσ χρθματαγοράσ. Σο Α/Κ επιτρζπεται να 
επενδφςει ςε μερίδια ι μετοχζσ Ο..Ε.Κ.Α. του άρκρου 21 παρ. 1 (ε) του Ν.3283/2004 
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μζχρι είκοςι τοισ εκατό (20%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ανά οργανιςμό ςυλλογικϊν 
επενδφςεων. Σο άκροιςμα των επενδφςεων του Α/Κ ςε μερίδια ι μετοχζσ οργανιςμϊν 
ςυλλογικϊν επενδφςεων, που δεν είναι Ο..Ε.Κ.Α. κατά τθ διάταξθ του άρκρου 2 παρ. 2 
του Ν.3283/2004, δεν υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) του κακαροφ 
ενεργθτικοφ του. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν, ςτο μζτρο που ζχουν πεδίο εφαρμογισ οι 
διατάξεισ του ωσ άνω νόμου. 

 
2. Σο Α/Κ δεν μπορεί να αποκτά πολφτιμα μζταλλα οφτε παραςτατικοφσ τίτλουσ αυτϊν. 
 
Άρθρο 5 – ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΟΡΙΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
 
1. Κατά τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων 
 
α) επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα τθσ χρθματαγοράσ του ίδιου εκδότθ. 
 
β) επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι ςαράντα τοισ εκατό (40%) του κακαροφ ενεργθτικοφ 

του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ εκδοτϊν ςε 
κακζναν από τουσ οποίουσ ζχει επενδφςει ποςοςτό μεγαλφτερο του πζντε τοισ εκατό 
(5%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του. Ο περιοριςμόσ του παρόντοσ ςτοιχείου δεν ιςχφει 
για τισ κατακζςεισ, κακϊσ και για τισ πράξεισ εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων που 
διενεργοφνται με βάςθ το ςτοιχείο ηϋ τθσ παραγράφου 1 του  άρκρου 4 του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ. Οι κινθτζσ αξίεσ και τα μζςα χρθματαγοράσ των ςτοιχείων αϋ και βϋ τθσ 
παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτθν εφαρμογι του 
ορίου του ςαράντα τοισ εκατό (40%) που προβλζπεται ςτο παρόν ςτοιχείο. 

 
2. Οι επενδφςεισ που πραγματοποιεί το Αμοιβαίο Κεφαλαίο ςφμφωνα με το ςτοιχείο εϋ τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνουν 
το δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του, ενϊ δεν λαμβάνονται υπόψθ για 
τον υπολογιςμό των λοιπϊν επενδυτικϊν ορίων του παρόντοσ άρκρου. 
 
3. Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρζπεται να τοποκετεί άνω του είκοςι τοισ εκατό (20%) του 
κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε κατακζςεισ ςτο ίδιο πιςτωτικό ίδρυμα. 
 
4. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου 
 
α) επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι του τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) του κακαροφ 

ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ του 
ίδιου εκδότθ, όταν οι κινθτζσ αξίεσ ι τα μζςα χρθματαγοράσ ζχουν εκδοκεί ι είναι 
εγγυθμζνα από κράτοσ μζλοσ ι από τα τρίτα κράτθ που ορίηονται ςτο ςτοιχείο ςτϋ τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, ι από δθμόςιο διεκνι 
οργανιςμό ςτον οποίο ςυμμετζχουν ζνα ι περιςςότερα κράτθ μζλθ. 

 
β) επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι του είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του κακαροφ 

ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ςε ομολογίεσ που εκδίδονται από πιςτωτικό 
ίδρυμα που ζχει τθν καταςτατικι του ζδρα ςε κράτοσ μζλοσ και υπόκειται δια νόμου ςε 
ειδικό κακεςτϊσ δθμόςιασ εποπτείασ που επιτρζπει τθν προςταςία των ομολογιοφχων. 
υγκεκριμζνα, τα ποςά που προζρχονται από τθν ζκδοςθ των ομολογιϊν αυτϊν πρζπει 
να επενδφονται κατά το νόμο ςε ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, τα οποία, κακ' όλθ τθ 
διάρκεια των ομολογιϊν, είναι ςε κζςθ να καλφψουν τισ απαιτιςεισ που απορρζουν 



[8] 
 

από τισ ομολογίεσ και τα οποία, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ πλθρωμισ εκ μζρουσ του 
εκδότθ, κα χρθςιμοποιθκοφν κατά προτεραιότθτα για τθν εξόφλθςθ του αρχικοφ 
κεφαλαίου και των δεδουλευμζνων τόκων. 

 
Εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδφςει πάνω από πζντε τοισ εκατό (5%) του κακαροφ 
ενεργθτικοφ του ςε ομολογίεσ του παρόντοσ ςτοιχείου βϋ, που ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο 
εκδότθ, θ ςυνολικι αξία αυτϊν των επενδφςεων δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το ογδόντα 
τοισ εκατό (80%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του. 
 
5. Με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 1, 3 και του ςτοιχείου βϋ τθσ παραγράφου 6 του 
παρόντοσ άρκρου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρζπεται να ςυνδυάηει, ακροιςτικά, άνω 
του είκοςι τοισ εκατό (20%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του ςε: 
 
α) επενδφςεισ ςε κινθτζσ αξίεσ ι μζςα χρθματαγοράσ που ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο 

οργανιςμό, 
β) κατακζςεισ ςτον οργανιςμό αυτό, ι/και 
γ)  κινδφνουσ από πράξεισ εξωχρθματιςτθριακϊν παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων 

που διενεργικθκαν με τον οργανιςμό αυτό. 
 
6. 
α) Οι επενδφςεισ ςε κινθτζσ αξίεσ ι μζςα χρθματαγοράσ που ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο 

οργανιςμό ι οι επενδφςεισ ςε κατακζςεισ ι παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα ςτον 
εν λόγω οργανιςμό που ζχουν πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1, 2, 3, 
4, και 5 του παρόντοσ άρκρου και το ςτοιχείο βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου 6 δεν 
πρζπει να υπερβαίνουν ακροιςτικά το τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) του κακαροφ 
ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 
β) Η ζκκεςθ κινδφνου ωσ προσ ζναν αντιςυμβαλλόμενο ςτον οποίο εκτίκεται το Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο κατά τθ διενζργεια πράξθσ εξωχρθματιςτθριακοφ παραγϊγου δεν 
επιτρζπεται να υπερβαίνει: 

 
βα) το δζκα τοισ εκατό (10%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ είναι πιςτωτικό ίδρυμα ωσ αυτό ορίηεται ςτο ςτοιχείο ςτϋ τθσ παρ. 
1 του άρκρου 21 του Ν. 3283/2004, και 

ββ) το πζντε τοισ εκατό (5%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο 
αντιςυμβαλλόμενοσ δεν είναι πιςτωτικό ίδρυμα μεταξφ αυτϊν που αναφζρονται ςτο 
ανωτζρω ςτοιχείο βαϋ. 

 
7. Σο ςφνολο των επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ και ςε μζςα χρθματαγοράσ του ςτοιχείου αϋ 
τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου επιτρζπεται να αυξθκεί μζχρι το εκατό τοισ εκατό 
(100%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εφόςον πλθροφνται οι 
ακόλουκοι όροι και προχποκζςεισ: 
 
α) το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατζχει κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ που ανικουν 

τουλάχιςτον ςε ζξι (6) διαφορετικζσ εκδόςεισ και οι αξίεσ που ανικουν ςτθν ίδια 
ζκδοςθ δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοισ εκατό (30%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και 

β) ςτον παρόντα Κανονιςμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιγράφονται τα κράτθ ι οι 
δθμόςιοι διεκνείσ οργανιςμοί του ςτοιχείου αϋ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ 
άρκρου που εκδίδουν ι εγγυϊνται τισ κινθτζσ αξίεσ και τα μζςα χρθματαγοράσ ςτισ 
οποίεσ προτίκεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να επενδφςει άνω του τριάντα πζντε τοισ 
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εκατό (35%) του κακαροφ ενεργθτικοφ του. Επιςθμαίνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
δφναται να επενδφει ανά τον κόςμο ςε κινθτζσ αξίεσ ι μζςα χρθματαγοράσ που 
εκδίδουν ι εγγυϊνται κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κινθτζσ αξίεσ ι μζςα 
χρθματαγοράσ που εκδίδουν υπερεκνικοί και διεκνείσ οργανιςμοί. 

 
8. Οι εταιρείεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτον ίδιο όμιλο για τουσ ςκοποφσ των 
ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν, όπωσ ορίηονται ςφμφωνα με τθν Οδθγία 83/349/ΕΟΚ, όπωσ 
ιςχφει, ι από τουσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ, κεωροφνται ςφμφωνα 
με το Ν.3283/2004 ωσ ενιαίοσ οργανιςμόσ. Σο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρζπεται να 
επενδφει, ακροιςτικά, ποςοςτό μεγαλφτερο του είκοςι τοισ εκατό (20%) του κακαροφ 
ενεργθτικοφ του ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ των εταιρειϊν του ίδιου ομίλου. 
Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ςυμπεριλαμβάνει ςτο πλιρεσ ενθμερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
και ςτθν ετιςια και εξαμθνιαία ζκκεςι του ειδικι αναφορά για τισ επενδφςεισ του ςε 
εταιρείεσ του ίδιου ομίλου. 
 
9. ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ορίων του παρόντοσ άρκρου και των ορίων τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 4, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεοφται να προβαίνει ςτισ ενζργειεσ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 27 του Ν.3283/2004 και ςτισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ 
Κεφαλαιαγοράσ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του. 
 
10. Οι περιοριςμοί των παραγράφων 3, 5, 6, και 8 του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν από τθν 

1θ Νοεμβρίου 2005, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 47 παρ. 1 του Ν.3283/2004. 

Άρθρο 6  – ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 
 
1. Δεν επιτρζπεται θ απόκτθςθ μετοχϊν Εταιρίασ που ζχει τθν καταςτατικι τθσ ζδρα ςτθν 

Ελλάδα ι ςε κράτοσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε με δικαίωμα ψιφου είτε χωρίσ 
δικαίωμα ψιφου, ςυνεπεία τθσ οποίασ το ςυνολικό ποςοςτό που κα κατζχεται από τα 
αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίηεται θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. επί του ςυνόλου τθσ αντίςτοιχθσ 
κατθγορίασ μετοχϊν υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%). 
 

2. Δεν επιτρζπεται θ απόκτθςθ μετοχϊν Εταιρίασ που ζχει τθν καταςτατικι τθσ ζδρα ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε με δικαίωμα ψιφου είτε χωρίσ δικαίωμα 
ψιφου, ςυνεπεία τθσ οποίασ το ςυνολικό ποςοςτό που κα κατζχεται από τα αμοιβαία 
κεφάλαια που διαχειρίηεται θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. επί του ςυνόλου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ 
μετοχϊν υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%), εκτόσ αν θ νομοκεςία του κράτουσ 
αυτοφ ζχει κζςει άλλουσ περιοριςμοφσ. 

 
3. Σο Α/Κ δεν επιτρζπεται να αποκτά ποςοςτό μεγαλφτερο του: 

α) δζκα τοισ εκατό (10%) των μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου ενόσ εκδότθ, 
β) δζκα τοισ εκατό (10%) των μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου ενόσ εκδότθ, 
γ) δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυνόλου των ομολόγων ενόσ εκδότθ, 
δ) δζκα τοισ εκατό (10%) των μζςων χρθματαγοράσ ενόσ εκδότθ, 
ε) είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των μεριδίων ενόσ αμοιβαίου κεφαλαίου ι 

ενόσ άλλου οργανιςμοφ ςυλλογικϊν επενδφςεων κατά τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 2 του Ν. 3283/2004. 

 
Σα επενδυτικά όρια των ςτοιχείων γϋ, δϋ και εϋ τθσ παροφςασ παραγράφου μποροφν να 
μθν τθροφνται κατά τθν απόκτθςθ, εάν τθ ςτιγμι εκείνθ δεν είναι δυνατόν να 
υπολογιςκεί θ ακακάριςτθ αξία των ομολόγων ι των μζςων χρθματαγοράσ ι θ κακαρι 
αξία των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων ι άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν 
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επενδφςεων. 
 
4. Οι περιοριςμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου δεν ιςχφουν για τισ 

κινθτζσ αξίεσ και τα μζςα τθσ χρθματαγοράσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 του 
παρόντοσ Κανονιςμοφ, κακϊσ και για μετοχζσ Εταιρίασ που ζχει τθν καταςτατικι τθσ 
ζδρα ςε κράτοσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του 
εν λόγω κράτουσ θ τοποκζτθςθ ςε μετοχζσ τθσ εταιρείασ αποτελεί τθ μόνθ δυνατότθτα 
επζνδυςθσ ςε τίτλουσ εκδοτϊν αυτοφ του κράτουσ, υπό τον όρο ότι θ Εταιρία αυτι 
τθρεί κατά τθν άςκθςθ τθσ επενδυτικισ τθσ πολιτικισ τα επενδυτικά όρια που 
προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 21, 22, 26 και 27 του Ν.3283/2004. 

 

5. ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ορίων του παρόντοσ άρκρου, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεοφται 
να προβαίνει ςτισ ενζργειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 27 του Ν.3283/2004 και ςτισ 
αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του. 

 
Άρθρο 7– ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
 
1. Σο κακαρό ενεργθτικό του Α/Κ, ο αρικμόσ των μεριδίων του, θ κακαρι τιμι του 

μεριδίου του, θ τιμι διάκεςθσ και θ τιμι εξαγοράσ του υπολογίηονται κάκε εργάςιμθ 
θμζρα και δθμοςιεφονται ςτον θμεριςιο τφπο τθσ μεκεπόμενθσ θμζρασ, με μζριμνα 
τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ.. 
 

2. Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ αφαιροφνται οι 
αμοιβζσ και οι προμικειεσ τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ., του Θεματοφφλακα και των μελϊν των 
οργανωμζνων αγορϊν, οι δαπάνεσ που ςφμφωνα με τον παρόντα Κανονιςμό βαρφνουν 
το Α/Κ, κακϊσ και τα κζρδθ που διανζμονται ςτουσ μεριδιοφχουσ κατά τθν αποτίμθςθ 
τθσ 31θσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ.  

 
3. Για τον προςδιοριςμό τθσ κακαρισ τιμισ του μεριδίου διαιρείται το ςφνολο τθσ αξίασ 

του κακαροφ ενεργθτικοφ του Α/Κ με τον αρικμό των μεριδίων του. Η τιμι διάκεςθσ και 
θ τιμι εξαγοράσ του μεριδίου επιτρζπεται να υπερβαίνει ι να υπολείπεται, αντίςτοιχα, 
τθσ κακαρισ τιμισ του μεριδίου του κατά το ποςοςτό τθσ αντίςτοιχθσ προμικειασ τθσ 
Α.Ε.Δ.Α.Κ.. 

 
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του Α/Κ ςφμφωνα με λογιςτικοφσ 

κανόνεσ, όπωσ διαμορφϊνονται από τθν Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και 
Ελζγχων, ςτο πλαίςιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων. 

 
Άρθρο 8 - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
 
1. Σο ενεργθτικό του Α/Κ διαιρείται ςε ίςθσ αξίασ ονομαςτικά μερίδια. Ο αρικμόσ των 

κυκλοφοροφντων μεριδίων αυξάνεται με τθν ζκδοςθ και διάκεςθ νζων και μειϊνεται 
με τθν εξαγορά και ακφρωςθ μεριδίων που ζχουν ιδθ εκδοκεί. 
 

2. Η ςυμμετοχι ςτο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνφεται με τθν καταχϊρθςθ των 
αντίςτοιχων μεριδίων και των ςτοιχείων του δικαιοφχου ι των δικαιοφχων τουσ ςε 
ειδικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ι, εφόςον τα μερίδια του αμοιβαίου 
κεφαλαίου είναι ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθ αγορά, με τθν καταχϊρθςθ των μεριδίων 
και των ςτοιχείων των δικαιοφχων ςτο φςτθμα Άυλων Σίτλων, ςφμφωνα με τον 
Κανονιςμό Λειτουργίασ υςτιματοσ Άυλων Σίτλων από το Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν. 
Η τιρθςθ του ειδικοφ θλεκτρονικοφ αρχείου του προθγοφμενου εδαφίου, εφόςον τα 
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μερίδια δεν είναι ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθ αγορά, μπορεί να ανατεκεί από τθν 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ςε τρίτο. 

 
3. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 24α παράγραφοσ 1 του Ν.3283/2004  για τα μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων που ζχουν ειςαχκεί ςε οργανωμζνθ αγορά, θ ςυμβατικι 
μεταβίβαςθ μεριδίων επιτρζπεται μόνο μεταξφ ςυηφγων και ςυγγενϊν πρϊτου και 
δεφτερου βακμοφ. Η μεταβίβαςθ καταχωρείται ςτο ειδικό αρχείο που τθρεί θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
ι το Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν κατά περίπτωςθ. 

 
4. Η ςφςταςθ ενεχφρου επί μεριδίου προχποκζτει ςχετικι καταχϊρθςθ τθσ πράξθσ ςτο 

ειδικό αρχείο που τθρεί θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ι το Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν κατά περίπτωςθ. 
Η ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ του ενεχυροφχου δανειςτι διενεργείται είτε με αίτθςι 
του προσ τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. για εξαγορά των μεριδίων, οπότε εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 3 του Ν.1818/1951, όπωσ ιςχφει και των άρκρων 
1244 επόμενα του Αςτικοφ Κϊδικα, είτε, για τα αμοιβαία κεφάλαια του άρκρου 24α 
παράγραφοσ 3 του Ν.3283/2004, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για τθν αναγκαςτικι 
εκτζλεςθ που εφαρμόηονται επί μετοχϊν ειςθγμζνων ςε οργανωμζνθ αγορά. 

 
5. Οι τίτλοι του Α/Κ μποροφν να ανικουν ςε περιςςότερουσ από ζνα δικαιοφχουσ, μετά 

από ζγγραφθ διλωςι τουσ και διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν.5638/32 “περί 
κατακζςεωσ ςε κοινό λογαριαςμό”. 
 

6. Εκτόσ τθσ περιπτϊςεωσ εξαγοράσ, οι τίτλοι μεταβιβάηονται μόνον αιτία κανάτου του 
δικαιοφχου, και εν ηωι μόνον μεταξφ ςυηφγων και ςυγγενϊν πρϊτου και δευτζρου 
βακμοφ ςε ευκεία γραμμι. 

 
7. ε περίπτωςθ κλοπισ, απϊλειασ ι καταςτροφισ τίτλου εφαρμόηονται ανάλογα οι 

διατάξεισ των άρκρων 843-860 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Η απϊλεια, κλοπι ι 
καταςτροφι τθσ βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν παράγει καμία 
ζννομθ ςυνζπεια, ωσ προσ τισ ςχζςεισ του μεριδιοφχου ι των μεριδιοφχων με τθν 
Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., φςτερα από αίτθςθ του μεριδιοφχου ι ενόσ από τουσ 
ςυνδικαιοφχουσ μεριδιοφχουσ, εκδίδει νζα βεβαίωςθ ςε αντικατάςταςθ τθσ παλαιάσ. 

 
Άρθρο 9- ΔΙΑΘΕΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
 
1. Για τθν απόκτθςθ μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από οποιονδιποτε 

ενδιαφερόμενο απαιτοφνται: 
α)  Γραπτι αίτθςθ προσ τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ., ςε ζντυπο που χορθγεί θ Α.Ε.Δ.Α.Κ.. 
β)  Αποδοχι του Κανονιςμοφ του Α/Κ. 
γ)  Ολοςχερισ καταβολι ςτον Θεματοφφλακα τθσ αξίασ των μεριδίων ςε μετρθτά. Η 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να δεχκεί αντί μετρθτϊν τθν πλθρωμι τθσ αξίασ των προσ διάκεςθ 
μεριδίων με κινθτζσ αξίεσ κατά τουσ όρουσ του νόμου και των κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτοφ εκάςτοτε εκδιδομζνων αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

 
2. Είναι δυνατι θ δωρεάν διανομι μεριδίων, μετά από άδεια τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ. Η άδεια αυτι δεν απαιτείται ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
αποφαςίςει τθν επανεπζνδυςθ του μερίςματοσ ςε μερίδια του Α/Κ. 

 
3. Η τιμι διάκεςθσ των μεριδίων είναι αυτι τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

αποκτιςεωσ μεριδίων ςτθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό τθσ και 
προςδιορίηεται με βάςθ τθν αξία του μεριδίου του Α/Κ τθσ ίδιασ θμζρασ, υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι ζχει εξαςφαλιςκεί θ ολοςχερισ καταβολι ςτο Θεματοφφλακα τθσ 
αξίασ των μεριδίων. Η τιμι αυτι προςδιορίηεται κατά το άρκρο 7 του παρόντοσ. 

 
4. Η ζκδοςθ και διάκεςθ μεριδίων και θ αποδοχι αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτο Α/Κ 

αποφαςίηονται ελευκζρωσ από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να κακορίηει με 
αποφάςεισ τθσ το ελάχιςτο αποδεκτό ποςό για τθ διάκεςθ μεριδίων.  

 
Άρθρο 10 - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
 
1. Η εξαγορά των μεριδίων είναι υποχρεωτικι όταν τθ ηθτιςει ο μεριδιοφχοσ. Για τθν 

εξαγορά, ο μεριδιοφχοσ υποβάλλει γραπτι αίτθςθ ςτθν Α.Ε.Δ.Α.Κ., ςε ζντυπο που 
χορθγείται από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Μαηί με τθν αίτθςθ παραδίδονται προσ ακφρωςθ και οι 
τίτλοι των μεριδίων που εξαγοράηονται, εφόςον ζχουν εκδοκεί τζτοιοι. 
 

2. Σα μερίδια εξαγοράηονται ςτθν τιμι εξαγοράσ τθσ θμζρασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ του 
μεριδιοφχου, όπωσ θ τιμι αυτι προςδιορίηεται με βάςθ τθν αξία του μεριδίου τθσ ίδιασ 
θμζρασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του παρόντοσ. 

 
3. Η αξία των μεριδίων που εξαγοράηονται καταβάλλεται ςε μετρθτά μζςα ςε πζντε 

(5)θμζρεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθν εξαγορά των μεριδίων. 
 
4. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν το επιβάλλουν οι περιςτάςεισ και όταν επιβάλλεται 

προσ το ςυμφζρον των μεριδιοφχων, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί, με προθγοφμενθ άδεια τθσ 
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, να αναςτείλει τθν εξαγορά των μεριδίων, για χρονικό 
διάςτθμα μζχρι τριϊν (3) μθνϊν. Η αναςτολι αυτι μπορεί να παρατακεί κατ’ ανϊτατο 
όριο για άλλουσ τρεισ (3) μινεσ. Η αναςτολι τθσ εξαγοράσ και θ λιξθ ι ανάκλθςι τθσ 
δθμοςιεφονται ςε δφο (2) θμεριςιεσ πολιτικζσ και ςε δφο (2) θμεριςιεσ οικονομικζσ 
εφθμερίδεσ τθσ Ακινασ.  τθν ανακοίνωςθ τθσ αναςτολισ τθσ εξαγοράσ προςδιορίηεται 
και το χρονικό ςθμείο τθσ λιξθσ τθσ. Η απόφαςθ περί αναςτολισ εξαγοράσ των 
μεριδίων, θ λιξθ ιςχφοσ ι θ ανάκλθςι τθσ γνωςτοποιείται άμεςα από τθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. και 
ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν-μελϊν, εφόςον διατίκενται μερίδια και ςε άλλα 
κράτθ-μζλθ.  

 
5. Κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ που αποφαςίηεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του 

παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ που αποφαςίηεται από 
τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 5 του Ν.3283/2004, δεν 
επιτρζπεται και δεν γίνεται δεκτι θ υποβολι από τουσ μεριδιοφχουσ αιτιςεων 
εξαγοράσ. 

 

Άρθρο 11 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ, ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ  ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 
ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΕΡΙΔΙΟΤΧΟΤ 

1. Οι μεριδιοφχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρφνονται με τισ παρακάτω προμικειεσ: 

α) Προμικεια διάκεςθσ μεριδίων, μζχρι 5% επί τθσ αξίασ των πωλουμζνων μεριδίων. 

β) Προμικεια εξαγοράσ μεριδίων, μζχρι 3% επί τθσ αξίασ των εξαγοραηομζνων μεριδίων. 

2. Σο ενεργθτικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρφνεται με τισ παρακάτω δαπάνεσ 

(προμικειεσ, αμοιβζσ και λοιπά ζξοδα): 
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α) Προμικεια διαχείριςθσ  θ οποία  ανζρχεται μζχρι 2% ετθςίωσ. Η προμικεια υπολογίηεται 
κακθμερινά επί του μζςου όρου των θμερθςίων αποτιμιςεων του κακαροφ ενεργθτικοφ 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπωσ αυτό αποτιμάται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του παρόντοσ, 
που ζγιναν κατά το μινα αυτό και ειςπράττεται ςτο τζλοσ κάκε μινα.  

Η προμικεια διαχείριςθσ περιλαμβάνει : 
i τθν αμοιβι τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ.,  

ii τθν αμοιβι τυχόν εξωτερικοφ ςυμβοφλου επενδφςεων, 

iii τθν αμοιβι εξωτερικοφ διαχειριςτι, ςτθν περίπτωςθ που θ διαχείριςθ του 
Αμοιβαίου ανατεκεί ςε άλλθ επιχείρθςθ. 

 Μεταβλθτι αμοιβι διαχείριςθσ (“performance fee”) ανερχόμενθ ςε ποςοςτό μζχρι 
και 20% επί τθσ τυχόν κετικισ διαφοράσ μεταξφ τθσ απόδοςθσ τθσ κακαρισ τιμισ 
μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμινου πλζον 250 μονάδεσ βάςθσ (ιτοι 2,5%). Η 
απόδοςθ τθσ κακαρισ τιμισ μεριδίου ορίηεται ωσ το πθλίκο τθσ διαφοράσ τθσ 
κακαρισ τιμισ μεριδίου ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ από αυτιν ςτο τζλοσ 
του προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ δια τθν κακαρι τιμι μεριδίου ςτο τζλοσ 
του προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ. 

 
Ωσ “EURIBOR” δωδεκαμινου ορίηεται το επιτόκιο ςτο οποίο προςφζρονται δφο εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ για το οποίο πρόκειται να 
εφαρμοςκεί, διατραπεηικζσ προκεςμιακζσ κατακζςεισ ςε Ευρϊ εντόσ τθσ ηϊνθσ του Ευρϊ 
από μία τράπεηα «πρϊτθσ τάξεωσ» ςε μια άλλθ ςτισ 11:00 ϊρα Βρυξελλϊν ςφμφωνα με το 
Κϊδικα Δεοντολογίασ ”EURIBOR”, για χρονικό διάςτθμα που αρχίηει τθν πρϊτθ θμζρα τθσ 
δωδεκάμθνθσ περιόδου αναφοράσ και για διάςτθμα ίςθσ διάρκειασ με τθν περίοδο αυτι. 
Σο ωσ άνω επιτόκιο εμφανίηεται ςτθν οκόνθ REUTERS  ι BLOOMBERG με τθν ζνδειξθ 
“EURIBOR” Ειδικά για τθν πρϊτθ διαχειριςτικι χριςθ, ωσ EURIBOR δωδεκαμινου 
λαμβάνεται το ανωτζρω επιτόκιο όπωσ προςφζρεται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα ςφςταςθσ του Α/Κ. Πρόβλεψθ για τθν αμοιβι αυτι κα λογίηεται θμεριςια και θ 
τυχόν προκφπτουςα μεταβλθτι αμοιβι διαχείριςθσ κα πλθρϊνεται μζςα ςε δζκα μζρεσ 
από το πζρασ του θμερολογιακοφ ζτουσ ςτο οποίο αφορά. Βάςθ υπολογιςμοφ κα είναι θ 
κακαρι τιμι και τα κυκλοφοροφντα μερίδια που προκφπτουν από τθν αποτίμθςθ τθσ 
αμζςωσ προθγοφμενθσ θμζρασ. Κατϋ εξαίρεςθ, για τθν πρϊτθ διαχειριςτικι χριςθ, ςτθ 
κζςθ τθσ κακαρισ τιμισ μεριδίου του προθγοφμενου ζτουσ, κα λαμβάνεται υπόψθ θ 
κακαρι τιμι μεριδίου τθσ θμζρασ ζγκριςθσ του κανονιςμοφ. τισ τιμζσ αυτζσ 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ αμοιβι του ςυμβοφλου επενδφςεων ι/και του διαχειριςτι του 
Α/Κ που του ζχουν τυχόν ανατεκεί αντίςτοιχα κακικοντα.  
 

β )   Προμικεια Θεματοφυλακισ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ αμοιβι του Θεματοφφλακα 
και θ αμοιβι κάκε τρίτου προςϊπου που ζχει ςτθ φφλαξι του το ςφνολο ι μζροσ των 
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του Α/Κ, μζχρι 0,5% ετθςίωσ επί του μζςου όρου των θμερθςίων 
αποτιμιςεων του κακαροφ ενεργθτικοφ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πλθρωτζα ανά τρίμθνο. 

γ) Αμοιβι των ορκωτϊν ελεγκτϊν οι οποίοι ελζγχουν τισ εκκζςεισ του αμοιβαίου 
κεφαλαίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν.3283/2004. 

δ) Ζξοδα και προμικειεσ ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται για λογαριαςμό του 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 



[14] 
 

ε) Ζξοδα των προβλεπόμενων δθμοςιεφςεων από το Ν.3283/2004 που πραγματοποιοφνται 
για λογαριαςμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

ςτ) Ζξοδα που αφοροφν τθν υποχρεωτικι από τθν κείμενθ νομοκεςία ενθμζρωςθ των 
μεριδιοφχων του Α/Κ. 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 

 

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.                       Ο ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ 

                                                   

 

 


