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τουργίας της οικείας αγοράς ή οι συναλλαγές που έχουν 
πραγματοποιηθεί δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό 
(10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγο-
ράς εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται 
της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη 
υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση. 

γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιο-
ρίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4, υπολείπεται 
του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά 
μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευ-
ταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 
του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρ-
τίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ο προτείνων υποχρεούται να περιλαμβάνει σχετική 
δήλωση περί της συνδρομής ή μη των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων στην έγγραφη ενημέρωσή του προς την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 10 . Κατά το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπό-
χρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση μέχρι τη δημοσιο-
ποίηση της αποτίμησης, απαγορεύεται στον προτείνοντα 
να διενεργεί συναλλαγές σε μετοχές της υπό εξαγορά 
εταιρείας άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση 
με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή 
συντονισμένα με αυτόν.

7. Η ανωτέρω αποτίμηση διενεργείται από πιστωτικό 
ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχει νόμιμα επενδυτικές υπη-
ρεσίες στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος κατά την 
οικεία νομοθεσία ή από ελεγκτική εταιρεία, μετά από 
επιλογή του προτείνοντος, ο οποίος αναλαμβάνει και το 
σχετικό κόστος. Ο διενεργών την αποτίμηση πρέπει να 
είναι εγνωσμένου κύρους, να διαθέτει απαραίτητη ορ-
γάνωση, στελεχιακό δυναμικό, εμπειρία σε αποτιμήσεις 
επιχειρήσεων και να είναι ανεξάρτητος από τον προτεί-
νοντα και την υπό εξαγορά εταιρεία και ειδικότερα να 
μην έχει καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία τα 
τελευταία πέντε (5) έτη με τα παραπάνω πρόσωπα ή με 
πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με το υπόχρεο 
πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος, 
ή που είναι συνδεδεμένα με την υπό εξαγορά εταιρεία. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας παρέ-
χει στον αποτιμητή όλα τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία.

Για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλ-
λάγματος, η αποτίμηση λαμβάνει υπόψη διεθνώς αποδε-
κτά κριτήρια και μεθόδους αποτίμησης που θεωρούνται 
σχετικές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η έκθεση αποτί-
μησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία στην οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος, 
σύμφωνα με το άρθρο 7, υποβάλλεται με μέριμνα του 
προτείνοντος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημο-
σιοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 3461/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή μετρητών προ-
βλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ’ επιλογή του 
αποδέκτη, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των 
παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 9.».

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζο-
νται στις δημόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί με 

τις διατάξεις του ν. 3461/2006 πριν την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου.

Άρθρο 109 

Τροποποίηση του ν. 2533/1997 

1. Η παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2533/1997 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«12. Ως καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, νοού-
νται οι επενδυτικές υπηρεσίες των περιπτώσεων 1 έως 
4 και 6 έως 7 του Τμήματος Α΄ του Παραρτήματος Ι του 
νόμου ενσωμάτωσης της Oδηγίας 2014/65/ΕΕ και η πα-
ρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης 1 του Τμήματος Β΄ 
του Παραρτήματος Ι του νόμου ενσωμάτωσης της Oδη-
γίας 2014/65/ΕΕ που παρέχονται σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του νόμου 
ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.». 

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του 
ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

«(α) σε 150.000 ευρώ για τις Ε.Π.Ε.Υ., τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις 
εξωτερικές Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013, που έχουν λάβει 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια παροχής των 
υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013».

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 2533/ 
1997 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ανάκλησης εν όλω ή εν μέρει της 
άδειας λειτουργίας του Μέλους από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και στην 
περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4370/2016, 
ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του υποκαταστή-
ματός του στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για Μέλος με 
έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Συνεγγυητικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προσδιορίζει, αμέσως μετά από τη σχετική ενημέρω-
σή του από τα όργανα του Μέλους, το ποσό επιστρο-
φής κεφαλαίου το οποίο αναλογεί στο Μέλος. Το ποσό 
επιστροφής, που κατατίθεται σε ειδικό και εκτός του 
κεφαλαίου του Συνεγγυητικού τραπεζικό λογαριασμό, 
ισούται προς τη διαφορά του συνόλου των εισφορών 
που έχουν καταβληθεί από το Μέλος στο Συνεγγυητικό 
πλέον της αναλογίας τυχόν υφισταμένων προς διανομή 
μερισμάτων, μείον το σύνολο των αποζημιώσεων προς 
επενδυτές - πελάτες του Μέλους που κατέβαλε το Συνεγ-
γυητικό και των ποσών που αναλογούν στο Μέλος από 
καταβληθείσες ήδη αποζημιώσεις σε επενδυτές για μέλη 
του που περιήλθαν σε αδυναμία κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 65 και στα οποία ποσά συμπεριλαμβάνονται και 
τα πάσης φύσεως έξοδα και αμοιβές που καταβλήθηκαν 
και συνδέονται άμεσα με τις παραπάνω αποζημιώσεις. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητι-
κού, από το ποσό επιστροφής παρακρατείται ποσό που 
ισούται με το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αναλογία 
του Μέλους στις απαιτήσεις εντολέων συμμετεχόντων 
στο Συνεγγυητικό Μελών, που τυχόν έχουν περιέλθει 
σε αδυναμία και βασίζονται σε καλυπτόμενες επενδυ-
τικές υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέχρι το χρόνο 
αποχώρησής του. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε ειδικό 
και εκτός του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού τραπεζικό 
λογαριασμό και αποδίδεται στο Μέλος, μείον οποιοδή-
ποτε μέρος του χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση 
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υποχρεώσεων του Μέλους προς το Συνεγγυητικό, κατά 
τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τον πρώ-
το ημερολογιακό μήνα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 
από την αμετάκλητη οριστικοποίηση και καταβολή των 
παραπάνω απαιτήσεων. Το ποσό επιστροφής, μείον το 
ποσό παρακράτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, κα-
ταβάλλεται στο Μέλος τον πρώτο ημερολογιακό μήνα 
μετά την πάροδο έξι (6) μηνών, από την ενημέρωση του 
Συνεγγυητικού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πα-
ρούσας παραγράφου. 

5. Σε περίπτωση που η αριθμητική αξία του ποσού 
επιστροφής, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρά-
γραφο 4, είναι αρνητικός αριθμός, τότε το Συνεγγυητικό 
θα έχει απαίτηση κατά του Μέλους για τη διαφορά.». 

Άρθρο 110

Τροποποίηση του ν. 2789/2000 

1. Μετά την παρ. ιη΄ του άρθρου 1 του ν. 2789/2000 
(Α΄ 21), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ιθ΄ και 
κ΄ ως εξής:

«ιθ. TARGET2-Securities (T2S): η υπηρεσία διακανονι-
σμού συναλλαγών επί τίτλων σε χρήμα κεντρικής τρά-
πεζας, η οποία παρέχεται από το Ευρωσύστημα και προ-
βλέπεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ 2012/473 (ΕΚΤ/2012/13).

κ. Σύμβαση-Πλαίσιο Τ2S: η σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ 
των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και εκά-
στου συμμετέχοντος στο Τ2S αποθετηρίου, όπως αυτό 
ορίζεται στο στοιχείο 1 του άρθρου 2 της Κατευθυντή-
ριας Γραμμής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ 
2012/473 (ΕΚΤ/2012/13), συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων της, κατά την έννοια του στοιχείου 5 του 
άρθρου 2 της εν λόγω Κατευθυντήριας Γραμμής.». 

2. Στο άρθρο 5 του ν. 2789/2000 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος που συμμε-
τέχει στο TARGET2-Securities ειδοποιεί αμελλητί την 
Τράπεζα της Ελλάδος για την έναρξη Διαδικασίας Αφε-
ρεγγυότητας Συμμετέχοντος σε Σύστημα, εφόσον λά-
βει σχετική ειδοποίηση μέσω του TARGET2-Securities 
και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑRGET2-Securities (T2S), περι-
λαμβανομένης της Σύμβασης – Πλαισίου T2S.».

3. Στο άρθρο 6 του ν. 2789/2000 προστίθενται παρά-
γραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδοποιεί αμελλητί τον 
Διαχειριστή των λοιπών Ημεδαπών Συστημάτων όταν 
λαμβάνει ενημέρωση για την έναρξη Διαδικασίας Αφε-
ρεγγυότητας Συμμετέχοντος σε αυτά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 5.

5. Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος παύει να εισά-
γει στο Σύστημα Εντολές μεταβίβασης προς διακανονι-
σμό για Συμμετέχοντα στο Σύστημα ως προς τον οποίο 
έχει ειδοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 για την έναρξη Διαδικασίας Αφε-
ρεγγυότητος. Ο Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος 
που παρείχε ενημέρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 5 παύει να εισάγει στο Σύστημα που διαχει-
ρίζεται Εντολές μεταβίβασης προς διακανονισμό για τον 

εν λόγω Συμμετέχοντα, αμέσως μόλις λάβει τη σχετική 
ειδοποίηση μέσω του TARGET2-Securities και χωρίς να 
περιμένει περαιτέρω ειδοποίηση από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Την υποχρέωση μη εισαγωγής Εντολών μεταβί-
βασης προς διακανονισμό για Συμμετέχοντα σε Σύστημα 
υπέχουν και οι διαχειριστές των λοιπών Ημεδαπών Συ-
στημάτων, αμέσως μόλις λάβουν από την Τράπεζα της 
Ελλάδος την ενημέρωση της παραγράφου 4.».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 111

Τροποποίηση των νόμων 2859/2000 

και 4211/2013

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α΄ 248) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) H παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που εμπίπτουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

αα) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη 
ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν 
μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται 
εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, 

ββ) πλοία παράκτιας αλιείας,
γγ) πλοία που προορίζονται για διάλυση, 
δδ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου, 
εε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής. 
Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής χρήσης που προορί-

ζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. 
Απαλλάσσονται επίσης η παράδοση και εισαγωγή 

αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσω-
ματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία και πλωτά 
μέσα της περίπτωσης αυτής. 

Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτω-
σης αα΄, ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα 
ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι 
στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι 
ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται 
στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 
8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 
10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογί-
ου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύει] και 

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή 
θάλασσα. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ-
μογή των διατάξεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης (ii).».

2. Η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/
2000 καταργείται.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.4.2018.

Άρθρο 112

Τροποποίηση του ν. 2948/2001

1. Η υποπερίπτωση στ΄, της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 


