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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0820/2008, του Γεώργιου Αποστολίδη, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με μη εφαρμογή στην Ελλάδα 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων και οι συνυπογράφοντες είναι μέτοχοι της χρηματιστηριακής εταιρείας 
«Ακρόπολις», της οποίας το δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών αφαιρέθηκε βάσει νομικής 
διάταξης, η οποία θα είχε καταστεί άνευ αντικειμένου, εάν οι ελληνικές αρχές είχαν 
εφαρμόσει εγκαίρως τις διατάξεις της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο αναφέρων πιστεύει ότι 
είναι θύμα κατάφωρης περιφρόνησης του άρθρου 8 της οδηγίας σχετικά με την ανάκληση 
των αδειών λειτουργίας και των διατάξεων που αφορούν το δικαίωμα ορθής διαχείρισης, 
πρόσβασης σε αποτελεσματικά μέσα προσφυγής και σε ένα αμερόληπτο δικαστήριο, τα 
οποία θεσπίζονται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ζητεί επομένως 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Πρόκειται για αναφορά μετόχων μιας ελληνικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
(Ακρόπολις, εταιρεία μεσιτείας, εφεξής «η εταιρεία») που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες. Η 
ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια της εταιρείας βάσει μιας διάταξης 
(άρθρο 4, παράγραφος 5, εδάφιο γ, του νόμου 1806/1988) που καταργήθηκε με το άρθρο 85 
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του νόμου 3606/2007 που μεταφέρει την οδηγία 2004/39/EΚ (MiFID)1 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Η καταγγελία

Οι αναφέροντες θεωρούν ότι η απόφαση της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα ήταν 
διαφορετική αν είχε εφαρμοστεί η οδηγία MiFID και όχι οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με 
τις επενδυτικές υπηρεσίες 1993/22/EC (ISD)2 η οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία
MiFID. Πράγματι, το άρθρο 8 της οδηγίας MiFID αντικατέστησε το άρθρο 3, παράγραφος 7, 
της οδηγίας 1993/22/EΚ (ISD) για τις επενδυτικές υπηρεσίες. Το άρθρο 3, παράγραφος 7, της 
οδηγίας ISD προέβλεπε ότι για να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας πρέπει [η εταιρεία] να έχει 
υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται κατ’
εφαρμογή των άρθρων 10 και 11, αλλά στο εδάφιο (στ) επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν πρόσθετους και πιθανόν αυστηρότερους κανόνες για την ανάκληση της άδειας. Το 
άρθρο 8, εδάφιο δ, της οδηγίας MiFID προβλέπει ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
γίνεται σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων των διατάξεών της. Το 
άρθρο 8, εδάφιο ε, της οδηγίας MiFID επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν την κύρωση 
της ανάκλησης της άδειας και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, 
που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της MiFID. Οι αναφέροντες επικαλούνται το άρθρο 70 
της οδηγίας MiFID με τη διατύπωση του το 2004 προκειμένου να ισχυριστούν ότι το 
ελληνικό Δημόσιο θα έπρεπε να είχε μεταφέρει την οδηγία MiFID πριν από την 1η 
Νοεμβρίου 2007 και ότι η μη εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης προκάλεσε βλάβη στους 
αναφέροντες. 
Οι αναφέροντες επίσης θεωρούν ότι η απόφαση της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αντιβαίνει στο άρθρο 1 του πρώτου συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), στο άρθρο 6 της ΕΔΑΔ και στα άρθρα 16, 17, 
41 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για την αναφορά

α) Επί της εφαρμογής της οδηγίας MiFID

- Επί της ημερομηνίας εφαρμογής της MiFID:

Το άρθρο 70 της οδηγίας MiFID επέβαλε στο αρχικό της σχέδιο την υποχρέωση τα κράτη 
μέλη να μεταφέρουν τη MiFID είκοσι τέσσερις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της στις 30 
Απριλίου 2004. Το άρθρο 70 τροποποιήθηκε στη συνέχεια από το άρθρο 1, παράγραφος 5, 
της οδηγίας 2006/31/EΚ3 με το οποίο επεκτάθηκε η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας 

                                               
1 Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1-44.
2 Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον 
τομέα των κινητών αξιών· (ΕΕ L 197 της 6.8.1993, σ. 58).

3 Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 
σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς 
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MiFID από την 1η Μαΐου 2006 στις 31 Ιανουαρίου 2007 και θέσπισε νέα προθεσμία για την 
εφαρμογή της την 1η Νοεμβρίου 2007, προκειμένου να δώσει χρόνο στις εταιρείες να 
προσαρμοστούν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. 
Ένα άτομο μπορεί να επικαλεστεί δικαίωμα βάσει μιας οδηγίας μόνο εφόσον έχει παρέλθει η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν την οδηγία εγκαίρως, αν η ημερομηνία 
μεταφοράς προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος, όπως στην περίπτωση της MiFID. 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έλαβαν κοινοποίηση 
μεταφοράς της MiFID έως την 31η Ιανουαρίου 2007. Κατά συνέπεια, τον Απρίλιο του 2007, 
κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει για τη μη μεταφορά της MiFID. Η διαδικασία επί 
παραβάσει περατώθηκε στις 11/12/2007 αφού η Ελλάδα κοινοποίησε τη μεταφορά της 
MiFID στις 03/09/2007. Οι νομικές διατάξεις που μεταφέρουν τη MiFID στην Ελλάδα 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2006/31/EΚ.

- Επί της ερμηνείας του άρθρου 8, εδάφιο δ, της MiFID: 

Το άρθρο 8, εδάφιο δ, της οδηγίας MiFID προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας επενδυτικής εταιρείας αν η εταιρεία έχει υποπέσει σε 
σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που έχουν εγκριθεί βάσει της MiFID
που διέπει τους όρους λειτουργίας των επενδυτικών εταιρειών. Το κοινοτικό δίκαιο δεν 
περιέχει ωστόσο τυχόν κανόνες για τη διοικητική διαδικασία σε σχέση με την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ερμηνεία του πότε 
μπορεί να ανακληθεί μια άδεια λόγω «σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων» στο 
πλαίσιο της έννοιας του άρθρου 8, εδάφιο δ, της οδηγίας MiFID εφαρμόζοντας τον νόμο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ενώ η ενδεχόμενη αξιολόγηση αυτής εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των εθνικών δικαστηρίων. 

β) Επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν εφαρμόζουν την κοινοτική 
νομοθεσία. Όσον αφορά την επιχειρηματική ελευθερία και το δικαίωμα ιδιοκτησίας (που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 16 και 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), θα πρέπει να υπομνησθεί ότι, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι 
δυνατή η επιβολή περιορισμών στην άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων εφόσον είναι 
αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που 
αναγνωρίζει η Ένωση. Η ανάκληση των αδειών λειτουργίας είναι ένα μέτρο που προβλέπεται 
ρητά στην οδηγία 1993/22/EΟΚ (και μετά στην οδηγία 2004/39/EΚ), το οποίο έχει ως στόχο 
να προσφέρει στους επενδυτές υψηλό επίπεδο προστασίας. Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω (§1.2), 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των διοικητικών φορέων, και ενδεχομένως των εθνικών 
δικαστηρίων, να αξιολογήσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάκληση της άδειας 
σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. 

Σε αντίθεση με το θέμα της ανάκλησης άδειας, η διαδικασία εκκαθάρισης στην Ελλάδα
(περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων του διορισμού εποπτικού φορέα εκκαθάρισης), για 
                                                                                                                                                  
ορισμένες προθεσμίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)· ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 
60–63.
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την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων, δεν ρυθμίζεται από κοινοτική νομοθεσία και, για αυτόν 
τον λόγο, η Επιτροπή δεν έχει εξουσία να εξετάσει τυχόν πιθανή παραβίαση του δικαιώματος 
σε πραγματική προσφυγή και σε δίκαιη δίκη σε αυτό το πλαίσιο. 

Τέλος, όσον αφορά το δικαίωμα στην ορθή διαχείριση, η αναφορά περιέχει πολύ 
περιορισμένες πληροφορίες ως προς τις συνθήκες και τη διαδικασία κατά την οποία οι 
ελληνικές αρχές έχουν υποτίθεται παραβιάσει τους κανόνες της ορθής διαχείρισης. Συνεπώς, 
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την εφαρμογή ή μη της αρχής της ορθής 
διαχείρισης.

Συμπεράσματα

Δεν στάθηκε δυνατό να διαπιστωθούν, βάσει της αναφοράς, ενδείξεις εσφαλμένης μεταφοράς 
ή επανειλημμένης κακής διοικητικής πρακτικής στην Ελλάδα σε σχέση με τη MiFID. Η 
Ελλάδα συμμορφώθηκε προς την ημερομηνία εφαρμογής MiFID την 1η Νοεμβρίου 2007. 
Τυχόν αμφισβήτηση των αποφάσεων που ελήφθησαν από την ελληνική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς βάσει του ελληνικού νόμου θα πρέπει εν πρώτοις να απευθυνθεί προς τα 
ελληνικά δικαστήρια.


