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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα παράνομων χρηματιστηριακών συναλλαγών και ότι 
αυτός καθώς και άλλοι μικροί επενδυτές έχασαν ποσά τα οποία ανέρχονται σε 7,5 
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές όχι μόνο παρέλειψαν να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα με στόχο τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των χρηματοοικονομικών 
και επενδυτικών εταιρειών, αλλά επίσης συγκάλυψαν τις ατασθαλίες των εν λόγω εταιρειών. 
Αναφερόμενος στη νομολογία του Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-94/95 
και C-95/95, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να 
διασφαλίσει ότι οι ένοχοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη για τις εν λόγω συναλλαγές, και 
ότι ο ίδιος καθώς και τα άλλα θύματα θα αποζημιωθούν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Οκτωβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Μαΐου 2006.

Πραγματικά περιστατικά

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε στις 14 Νοεμβρίου 2005 από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ("Επιτροπή") πληροφορίες σχετικά με την αναφορά αριθ. 586/2005.

Η αναφορά
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Ο κ. Ιωάννης Βουτινόπουλος ("αναφέρων") υπέβαλε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στην οποία ισχυρίζεται ότι την περίοδο 2000-2001 πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές. O αναφέρων δηλώνει ότι υπέστη 
οικονομική ζημία εξαιτίας των εν λόγω συναλλαγών. Η αναφορά συνοδεύεται από έγγραφα 
σχετικά με διάφορες χρηματιστηριακές συναλλαγές της περιόδου 2000-2001. Επιπλέον, ο 
αναφέρων παραπέμπει σε δημοσιεύματα και αλληλογραφία μεταξύ διαφόρων εταιρειών, οι 
οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, εμπλέκονται σε εναρμονισμένη πρακτική που έδωσε τη 
δυνατότητα σε άτομα "εκ των έσω" να διοχετεύσουν μετοχές σε ανενημέρωτους επενδυτές 
όπως ο αναφέρων. Τέλος, ισχυρίζεται ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα δεν του παρείχε 
προστασία ή αποζημίωση.

Βάσει των εν λόγω εγγράφων, ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και αποζημίωση για τις οικονομικές ζημίες που υπέστη. Επιπλέον, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα κατά των εμπλεκόμενων εταιρειών και δημόσιων 
αρχών, παραπέμποντας στην απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-94/95 και C-95/951.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει λάβει διάφορες ερωτήσεις βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με συναλλαγές της ίδιας περιόδου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών2. Επιπλέον, ο 
αναφέρων απέστειλε επιστολή στις 24 Οκτωβρίου 2001 στον Επίτροπο Vittorino με το ίδιο 
αντικείμενο. Η Επιτροπή εξέτασε το ζήτημα στο πλαίσιο των διαφόρων απαντήσεών της στις 
ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο πλαίσιο της αλληλογραφίας και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι δεν τίθεται θέμα παρέμβασής της σε σχέση με πιθανή παράβαση του 
δικαίου της ΕΕ περί κινητών αξιών.

Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ μόνον η Επιτροπή 
διαθέτει τέτοιες εξουσίες βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης. Βάσει του άρθρου αυτού, η 
Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους μέλους όταν τίθεται 
θέμα εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να 
παρέμβει όταν τα ζητήματα διέπονται ή ρυθμίζονται από εθνικές διατάξεις που δεν 
βασίζονται άμεσα σε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ ή από 
το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή δύναται να παρέμβει μόνον σε περίπτωση σοβαρής 
και εξακριβώσιμης παράβασης σαφούς υποχρέωσης που απορρέει από το δίκαιο της ΕΕ. Από 
τα έγγραφα που συνοδεύουν την αναφορά δεν προκύπτουν αποδείξεις ότι οι εν λόγω 
χρηματιστηριακές συναλλαγές θέτουν θέμα παραβίασης του δικαίου της ΕΕ.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία που να 
θεμελιώνει νομική ευθύνη για ζημίες όπως αυτές που υποστηρίζει ότι υπέστη ο αναφέρων. 
Παρόλα αυτά, η οδηγία 93/22/ΕΚ3 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των 
κινητών αξιών, η οποία ίσχυε την περίοδο 2000-2001, θέσπιζε τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι επιχειρήσεις επενδύσεων με άδεια λειτουργίας και οι τράπεζες μπορούσαν να 
παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Για την προστασία των επενδυτών, η 

                                               
1 Αρχείο Νομολογίας [1997] I-03969.
2 Βλέπε γραπτές ερωτήσεις E-1581/05, E-2292/05 και E-4272/04.
3 ΕΕ L 197 της 6.8.1993, σελ. 58.
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οδηγία (άρθρο 11) προέβλεπε ότι μια επιχείρηση επενδύσεων πρέπει "να ενεργεί με την 
απαιτούμενη επιδεξιότητα, φροντίδα και επιμέλεια, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα 
των πελατών της", "να ενημερώνεται σχετικά με την οικονομική κατάσταση των πελατών της, 
την εμπειρία τους στον τομέα των επενδύσεων και τους στόχους τους όσον αφορά τις 
αιτούμενες υπηρεσίες" και "να ανακοινώνει καταλλήλως τις χρήσιμες πληροφορίες στα 
πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τους πελάτες της". Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται πλήρως 
στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, είναι αρμοδιότητα των ελληνικών αρμόδιων εθνικών αρχών 
να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2004 
από την οδηγία 2004/39/ΕΚ1 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία διεύρυνε 
περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτόν.

Επιπλέον, την περίοδο 2000-2001, ίσχυε η οδηγία 89/592/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου για τον 
συντονισμό των ρυθμίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
εμπιστευτικών πληροφοριών, η οποία δεν παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμία 
αρμοδιότητα παρέμβασης σε υποθέσεις συναλλαγών από κατόχους εμπιστευτικών 
πληροφοριών. Η σχετική ελληνική εθνική νομοθεσία προβλέπει εξουσίες των αρμόδιων 
εθνικών αρχών να επιβάλουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς των οδηγιών αυτών 
μπορούν να αμφισβητηθούν αποκλειστικά βάσει των εθνικών διαδικασιών. Το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν έχει δικαιοδοσία επί προσφυγών φυσικών προσώπων κατά 
αποφάσεων που διέπονται από την εθνική νομοθεσία.

Τέλος, η οδηγία 89/592/ΕΟΚ καλύπτει μόνον υποθέσεις στις οποίες κάποιος χρησιμοποιεί 
εμπιστευτικές πληροφορίες για την πώληση ή την αγορά κινητών αξιών. Από τις 12 
Οκτωβρίου 2004 ισχύει νέο καθεστώς για τη χειραγώγηση της αγοράς, αποτελούμενο από 
την οδηγία 2003/6/ΕΚ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πράξεις 
προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης και 
αρκετά μέτρα εφαρμογής της (οδηγίες 2003/124/ΕΚ4, 2003/125/ΕΚ5 και 2004/72/ΕΚ6, της 
Επιτροπής, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής7). Στο πλαίσιο του νέου αυτού 
καθεστώτος, η Επιτροπή δεν έχει εξουσίες εντοπισμού, διερεύνησης και επιβολής κυρώσεων 
για χειραγώγηση της αγοράς στα κράτη μέλη. Οι αρμοδιότητες αυτές παραμένουν στα χέρια 
των αρμόδιων εθνικών αρχών (στην περίπτωση της Ελλάδας, αρμόδια είναι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς).

Συμπέρασμα

Η αναφορά και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που τη συνοδεύουν δεν προσδιορίζουν σαφώς την 
ισχυριζόμενη παράβαση επαγγελματικής δεοντολογίας και δεν παρέχουν αποδείξεις περί της 
ύπαρξης ζητήματος εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του 
αναφέροντα, σε σχέση με τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-94/95 και C-95/95, ότι το 

                                               
1 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σελ. 1.
2 ΕΕ L 334 της 18.11.1989, σελ. 30.
3 ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σελ. 16.
4 ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σελ. 70.
5 ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σελ. 73.
6 ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σελ. 70.
7 ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σελ. 33.
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να παρέμβει στη διαδικασία αυτή και να αποζημιώσει τον 
αναφέροντα για τις ζημίες που υπέστη, το συμπέρασμα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν είναι αρμόδιο να εξουσιοδοτήσει ούτε την παρέμβαση, ούτε την παροχή αποζημίωσης 
όπως ζητεί ο αναφέρων. Η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν 
παρέχει έρεισμα ούτε για παρέμβαση, ούτε για αποζημίωση. Τέλος, ο αναφέρων δεν 
κατέστησε σαφές ότι υπήρξε σοβαρή και εξακριβώσιμη παραβίαση του δικαίου της ΕΕ και 
επομένως η αναφορά δεν παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε να κινηθεί τεκμηριωμένη διαδικασία 
επί παραβάσει από μέρους της Επιτροπής κατά των ελληνικών αρχών. Η Επιτροπή προτείνει 
την περάτωση της εξέτασης της αναφοράς.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων έχει προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με προγενέστερη αναφορά 
που υποβλήθηκε το 2005. Η υπόθεση αφορά διάφορες χρηματιστηριακές συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2000-2001. Οι εν λόγω συναλλαγές φαίνεται να 
περιλάμβαναν παράνομες πρακτικές. Ο αναφέρων υπέστη οικονομικές ζημίες εξαιτίας αυτών 
των συναλλαγών και το ελληνικό δικαστικό σύστημα δεν του παρείχε προστασία ή 
αποζημίωση. 
Στην επιστολή που συμπληρώνει την προηγούμενη αναφορά, ο αναφέρων εστιάζει 
περισσότερο στους ισχυρισμούς για απάτη που διέπραξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η 
Europol και το ελληνικό κοινοβούλιο, καθώς και στις παράνομες συμπεριφορές αρκετών 
δικηγόρων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της αγωγής που κατέθεσε ο αναφέρων, απέκρυψαν 
έγγραφα, προσκόμισαν παράνομες αποφάσεις και ακολούθησαν και άλλες παράνομες 
πρακτικές. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συμπληρωματική αναφορά

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης η Επιτροπή μπορεί 
κανονικά να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σε βάρος κράτους μέλους σε περίπτωση που 
θίγεται κάποιο σημείο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ότι μπορεί να καταθέσει προσφυγή 
μόνο για μια εξακριβώσιμη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα έγγραφα που συνόδευαν 
την αρχική αναφορά δεν παρείχαν αποδείξεις ότι οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ενείχαν 
παραβίαση της νομοθεσίας ΕΕ.  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει 
αρμοδιότητα όσον αφορά συμβατικές διαφορές μεταξύ ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
και των πελατών του, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο από τα 
εθνικά δικαστήρια. 

Σχετικά με το τομεακό κανονιστικό πλαίσιο, οι οδηγίες 93/22/ΕΟΚ 1  σχετικά με τις 
επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών και 89/592/ΕΟΚ2 για τον συντονισμό 
των ρυθμίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών 
πληροφοριών ήταν σε ισχύ την περίοδο των επίμαχων συναλλαγών. Και οι δύο οδηγίες είχαν 
εφαρμοστεί στην εθνική ελληνική νομοθεσία και εκχωρούσαν στις εθνικές αρχές τις 
ανάλογες εξουσίες στον τομέα των παραβιάσεων. Επιπλέον, η οδηγία 89/592/ΕΟΚ δεν 

                                               
1 ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σελ. 27-46.
2 ΕΕ L 334 της 18.11.1989, σελ. 30-32.
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κάλυπτε τη χειραγώγηση της αγοράς η οποία καλύπτεται μόνο από το νέο καθεστώς της 
οδηγίας 2003/6/ΕΚ1 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, και από τα μέτρα εφαρμογής της. Επίσης, βάσει του 
νέου καθεστώτος, οι εθνικές αρχές και όχι η Επιτροπή διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες 
για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την τιμωρία των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς 
στα κράτη μέλη. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές υπηρεσίες, εφαρμόζεται ένα 
νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ (οδηγία 2004/39/ΕΚ2 και τα μέτρα εφαρμογής της) που είναι 
ευρύτερο από το προηγούμενο, προκειμένου για την περαιτέρω προστασία των επενδυτών. 

Οι πρόσθετες πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων δεν παρέχουν νέα σαφή αποδεικτικά 
στοιχεία που θα μπορούσαν να μεταβάλουν την προηγούμενη αξιολόγηση της αναφοράς 
βάσει της τομεακής νομοθεσίας. Αντίθετα, εστιάζουν περισσότερο στους ισχυρισμούς για 
παρατυπίες στη δικαστική διαδικασία που αφορούσε τις εν λόγω συναλλαγές, οι οποίες 
επίσης σημειώθηκαν μετά την προγενέστερη αναφορά, συμπεριλαμβανομένων των 
ισχυρισμών για απάτη που διέπραξαν κρατικοί λειτουργοί και για παράνομες πρακτικές των 
δικηγόρων.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρασχεθείσες πληροφορίες, και βάσει του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι δεν μπορεί να προβεί σε 
κάποια ενέργεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σαφές ότι οι αρχές επιβολής του νόμου 
της χώρας την οποία αφορούν οι παράνομες πρακτικές που περιγράφονται είναι αρμόδιες για 
να αναλάβουν δράση κατά των οποιονδήποτε ισχυρισμών για κρούσματα απάτης που έχουν 
διαπράξει κρατικοί λειτουργοί ή δικηγόροι.

                                               
1 ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σελ. 16-25.
2 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σελ. 1-44.


